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Πᾶν γνήσιον ἀντίτυπον φέρει τὴν ὑπογραφὴν μου. 
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TA PHTA TOY 

EDWARD EVERETT HALE 

Look up and not down. 

Look forward and not back. 

Look out and not in. 

Lend a hand. 

-------. «ΦὉ».Φ.ὦΦ «. -- 

‘The art and tongue of Greece 
—the whole world’s best.”’ 

W. BALLANTINE. 

_It is hoped that all Americans, who are interested in Greek 
Literature, or contemplate a visit to Greece and itsmonuments, 

or to witness the Olympic Games at Athens, will read this 

translation of Dr. E. E. Hale’s patriotic masterpiece. 





| DEDICATE THIS BOOK 
TO THE HOLY MEMORY OF 

OTHO 
FIRST KING OF GREECE 

AND 

TO THE BRAVE MEN 
WHO PROTECTING OUR ALTARS 

FROM THE ATROCITIES OF INVANDING BULGARIANS 

SHED THEIR BLOOD IN MACEDONIA 

THE NATIVE LAND OF ALEXANDER THE GREAT ἃ ARISTOTLE 

ΕΙΣ THN IEPAN EKIAN 

TOY ΠΡΩΤΟΥ BAXIAEQY THY EAAAAOY 

ΟΘΩΝΟΣ 
ΚΑΙ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΠΤΟΝΤΑΣ 

ΕΙΣ TA MAKEAONIKA BOYNA 

XAPIN ΤῊΣ AEINOTAGOYDH EAAHNIKHD EKEINHY XOPAY 

TO EPFON TOYTO 

A@IEPOYTA! 

O Πονήσας. 





EAETEION 
ΕΙΣ TON OOQNA 

A a, 

Δεν λησμονῶ, χαθὼ 
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cao Αρραν “Ὁ 8 ΒΕ , 

SETVEUSEY ὁ ἄλλοτε θεός των a 

ν᾽ ἠχούσθη ὃ — γι 
ν 

a -σ 

» IN 

O7 m- R Cw «) o- ὌΠ () Cc. 
᾽ 
~ 

me [e5 ς 
-φ- 
Ὁ Q) ς. ἊΣ 

ss Sy 
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} 
[Ὁ =< [Ὁ] 
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« = \ . , ue δ - ῃ «- « () βασιλεὺς ἀπέθανεν, ὁ δὲ τες ΑΝ ἔήῥων 
᾿ , - | / 

0 ἐπιτάφιος τῶν φίλων TOU Sic Ft 
2 | 

Συγγνώμην, φίλοι wou νεκροὶ τῆς Κύνθου, τῆς Ναυπ πλίας 
΄ "KS we A * go, Ἃς 3 ἘΞ ἘΠῚ 

ἂν EYW ὑπὲρ αὐτοῦ πιχρὰν ὠδὴν το ἷ Toy! IW), 

DEH pense Ler eee aia ἰξεύρω ποίας ἔχετε" ἀ1 γξλικὰς χαρδίας 
τ ΜΞ vos yA ,- ’ . , Σεῖς ἄχλαυστον δὲν θέλετε τὸν "Οθωνα ᾽ν ἀφήσω ! 

, a eee ee te CP, ET eS ee ee fA, OY, OX. OF αὐτῶν τὰς πος OXG KLVEITE 
᾽ 

& χαλεῖτε. ἘΞ R~ ΕΝ (= ς, Ὄ 

\ \ , 

Kat, τὰς πληγάς σὰς χρύπτοντες, 
3 

ου “Ay naz’ ἐχείνου ἄλλοτε ἄφορος ἀφ τὰς a WAL CAS ᾿ς νι Ὁ Ὁ π-χραφορῆς © | 

Φερόμενος ὑπὸ πνοῆς ὁρμητιχῶν λαιλάπων᾽ 
“Ay τὸν ἐτόξευσα x’ ἐγὼ εἰς τῶν παθῶν τὴν μέθην, 
Toy ἡγεμόνα πολεμῶν, τὸν "Οθωνὰ ἠγάπων ! 
Kat ὅταν, ὅταν ἔδωχε τῆς εἱμαρμένης δίχην 

A ᾿Εἰστέφθην μὲ χυπάρισσον εὐθὺς μετὰ τὴν νίχην. 



ἸΙΠολλάχις ὁ ἀπόιν“:χος λιμώττων τοῦ ἀγῶνος 

"Eixéta εἰς. τ᾽ ἀνάκτορα, τοὺς ὑπουργοὺς ἀφίνων 

Κ᾽ ἐχ τοῦ χαλοῦ ἠμείθετο ἐχείνου ἡγεμόνος. 

Hic τὴν Αὐλήν του ἔθλεπες τοὺς πρώτους τῶν ᾿Ελλήνων 

Τὸν Γρίθαν xat τὸν Νοταρᾶν, Μιαούλην καὶ Devvatoy 
Kat ὄχι, ὄχι συρφετὸν ἀγνώριστον, τυχαῖον !.. ... 

᾿Εχεῖνος τὴν λλάδα μας ἐπρόφθασεν ὡραίαν 

- Μόλις ἐξῆλθε τοῦ λαμπροῦ ἑπταετοῦς ὕς ἀγῶνος -- 

Φοροῦδαν τῶν Θερμοπυλῶν τὴν περιχεφαλαίαν 

Καὶ λόγχην εἰς τὰς χεῖράς τῆς χρατοῦσαν ᾿Αμαζόνος 

Τὴν εἶδεν ὅλην λάμπουσαν χαὶ χειροκροτουμένην 

Καὶ μὲ ἀγκάλην εἰς αὐτὴν ἐρρίφθη ἀνοιγμένην i 

Ἰζολάσεις θὰ ὑπέφερε ctyOv; ... Θὰ ἐνθυμεῖτο 
Τὴν ὥραν, x20’ ἣν ἔφηδο 
᾿Απὸ ἕν ἔθνος Bere ik ἐπευφημεῖτο᾽ 

Τὴν τότε μέθην, τὰς λαμ ας χαὶ ἀκόμα 

Πῶς ἐπανεῖδεν ὕστερον τὸ are pid soe: 

Nat? ἦτον Ἵλλην Βασιλεὺς χ᾽ ἱππότου εἶχεν αἷμα 

Tov ἐνθυμεῖσθε, “Ἕλληνες, τὸν ἐνθυμεῖσθε ἔτι, 

Μὲ τοῦ ἀγῶνος τὴν περ καὶ μὲ τὸ σῶφρον βλέμμα. 

Οἴμοι ! τί κάμνουν οἱ χαιροὶ, τί φέρουσι τὰ ἔτη !... -, 

Τὸν ἐνθυμεῖσθε μὲ λευχὴν cana ὕντα φουστᾶν 
ε - T \ \ 

Ομοῦ μὲ τὸν Νιχηταρᾶν, ὁμοῦ μὲ tov Τζα 

Μοὶ εἶπον ὅτι μὲ ae ἐτέθ᾽ ὑπὸ τὸ μνῆμα, 

Τὴν ἤθελε χαὶ σάδανον τὴν παλαιάν του φίλην... .-. 

“Oat ὑπῆρξεν ἡ HAAS 

τ 

ἥ TOY TO ( : ὕστατόν του ρῆμα, 

ca 

¢ τὸ 
, - ’ 

Kat ὅτ᾽ ὑψώθη ε οὐρανοῦ τὴν χρυσωμένην [Πύλην 
t, 2 9 Ἂ - \ \ - 

Τὸ ὅνομά τῆς εὐλογῶν χαὶ στρέφων πρὸς Exel 
aici 5 , eae ? Oe See Oa, κα Μὲ θολωμένον ὀφθαλμὸν, μ᾽ ἀνέχφραστον ὀδύνην ! 



Kotuod, ψυχὴ περίλυπος ! τ εἰς τὸ Ψυχρόν σου δῶμα 
Συγχώρει, ὡς σὲ συγχωρεῖ τὸ Ἔθνος τῶν Ελλήνων. 
"Q, εἶνε πλέον ἐλαφρὸν τοῦ στέμματος τὸ χῶμα, 

\ Kat ὑπ᾽ αὐτὸ τὴν κεφαλὴν τὴν χουρασμένην χλίνων. 
Ϊκοιμοῦ, Μονάρχα δυστυχῆ, Μονάρχα μου χοιμήσου, 
Wize καιρὸν νὰ χοιμηθῇ ἡ ἄγρυπνος ψυχή σου ! 

ΑἹ ἄνθη, ἄνθη εὔοσμα τοῦ “Ὑμηττοῦ του, δότε, 
Ἢ - e 

+ ~ , \ Τοῦ ὅρους του τοῦ πρόσφιλοῦς, τὴν μνήμην TOU νὰ ράνω, 
᾿Ολίγον χῶμα δότε μοι τῆς γῆς μας, πατριῶται, 
Νὰ ρίψω εἰς τὸ σχυθρωπὸν βνημεῖόν του ἐπάνω ! 

ρίδος του ὡς ξένον τὸν βαρύνει, 
\ 

Τὸ χῶμα τῆς cat 
Καὶ χῶμα θέλει ᾿Αττιχὸν ἡ ζοφερά του κλίνη. 

Γ΄ 7) / \ b 

Nat. φέρετε τὸ de 

1 ~ " . \ 

Tests πήχεις δότε χ᾽ εἰς αὐτὸν εἰς τὰ ; 
Νὰ μὴ πλανᾶτ᾽ ἐξόριστος ἀκόμη x’ ἡ σχιά cou..... 

᾿Υψώσατέ tou ἐκ λευχοῦ μαρμάρου μαυσωλεῖον 
‘Ey μέσῳ τοῦ Νιχηταρᾶ, τοῦ Γρίθα, τοῦ Γαχριζιώτη, 
ἢ τῶν, τοῦ [Πετρόμπεη, τοῦ Βότσαρη πλησίον. 
Ὃ βασιλεὺς μὲ τὸν γεχρὸν στρατόν του νὰ ὑπνώττῃ. 
Kat θέσατέ τον μετα εὐ τῶν πρώτων τοῦ ἀγῶνος. 
Αὐτὸς ἂς μὴ τοῦ ἁρπαγῇ τοὐλάχιστον ὁ θρόνος !. 

1868 AXTAAKY2 ΠΑΡΆΣΧΌΣ 





ΠΑΤΡΙΣ - ΣΗΜΑΙΑ 

“1 develops a lively sense of what it is 

to have a flag to fight for, a land to love’’. 

᾿ξ. ἔργον ὡς τὸ ἀνὰ χεῖρας ἀπαραίτητον ἀποθαίνει γὰ 

Tyas λεχθῶσιν ὀλίγα τινὰ περὶ ἄλλη 

ΣΙ ημαίας. Hive δὲ πάντοτε ὡραῖον νὰ ἜΞΩ τὶς γέους χὶ 
\ 

nvixng Πατρίδος xa 

x 
, \ [4 A A 9 φ, 5. er + A 

γέας χαὶ γέροντας χαὶ γραίας xat καθ᾽ ὅλου ἕνα λαὸν τ x 

σημαίνει Πατρίς. It isa being κατὰ τὸν συγγραφέα 

τοῦ «᾿Απάτριδος.» Thy πατρίδα δὲν ἀποτελοῦσι μόνον ἡ 

ὡραία φύσις. ἡ ὁποία περιδάλλει τὴν KAAnvexny γήν χαὶ WoO φ σίς, Ἢ ποι WE ¢ \AE ν ἢ Y vy «Ἢ iq ( 

γαλανὸν χῦμα,. τὸ ὁποῖον τὴν λούει δὲν εἶνε μόνον ὁ χα- t ’ | iy 
~ la \ e ~ , νὶ 

TVOS τοῦ χωρίου μας, τὸν ὁποῖον μὲ τόσον πόνον ἐπόθει “νὰ 
9) ὦ 

ἴδῃ ἡ γοσταλγία τοῦ ᾿Οδυσσέως. [Πατρὶς εἶνέ τι γενικώτε- 

ρον. Εὐἶνέ τι........ Οὐδεὶς δύναται νὰ καθορίσῃ διὰ ἢ εἶ 

UWS αὐτῆς αἰσθανόμεθα, ὅταν δούλ > i 
3 , ~ 3 2 [ J ἐπαρχία προσαρτηθῇ εἰς τὴν ἐλευθέραν ᾿Εἰλληνιχὴν γωνίαν. 
, tia ἢ ’ \ Ι 

Ὅταν προασπιζώμεθα εἰς τὰ Μαχεδονιχὰ βουνὰ τοὺς ἀόπλους 

on 

~ 

ους φονεύει ὁ OR OG aN μόλυθδος 

pous ᾿Αγχιαλίτας χαὶ τοὺς λοιποὺς ὁμαίι 

ταῦτα τῆς βουλγαριχῆς Blac. “Ὅταν, α ς 

HOV ἔδαφος χαὶ ee ἡμῶν, ὡς ὁ Aivela ας, φέροντες, ETA eat 
μεθα εἰς τὴν πατρώαν γῆν. “Ὅταν, ἐπιμελέστερον διο 
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vot xat Tat ρικώτερον χυδερνώμιενοι, δεικνύωμεν προόδους 

ἐθνικοῦ μεγαλείωυ.. Ὅταν διατηρῶμεν εἰς τὴν ξένην ἰδίως 

τὴν Ἑλληνικὴν Θρησχείαν nat Γλῶσσαν. “Ὅταν ἕκαστος 

ἡμῶν ἀποδλέπῃ εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς χώρας ἐχείνης, ἥτις 

ἐγέννησέ ποτε Θεοὺς, καὶ μιμῆται τὰ πρόσφατα παραδείγ- 
, 
c- 
— (ἢ. 

0 
ατὰα τῆς αὐταπαρνήσεως χαὶ TOU ἡρωϊσμοῦ, τὰ ὁποῖα ἐπ 

ἡ μεγάλη φιλοπατρία τῶν τέχνων τῆς ᾿Ιαπωνιχῆς 

Ὅταν οἱ εἰς τὴν ξένην Ἕλληνες ἀναλογίζωνται, 
ego τ ἘΞ 

Cc om its ΩΣ a sire 
- (ἢ ἄν ee 

- \ € yo > 

ὅτι ἐστέρησαν τὴν Ελλάδα τῶν ϑραχιόνων των, καὶ ὅτι συ- 

γεπῶς ἐπιθαρύνουσιν αὐτοὺς μεγαλείτερα τον Sle 

᾿Αλλὰ δὲν ἀρχοῦσι ταῦτα διὰ τὴν θείαν ἔννοιαν τῆς λέξεως 
’ . ’ 9 , ie det ee! ἢ ee 

[latetc, τὴν ὁποίαν πᾶσα ἀνθρωπίνη gan ἐξύμνησε διὰ 
/ =. ~ \ , ~ 9 

LOTEDWY μολπῶν χαὶ χάριν τῆς ὁποίας εἰς τ 
A ~ 9 , ἐσ χὴν τοῦ ἐσχάτου ἀκόμη πολίτου νεχροῦται τὸ φυσικώτατον 

- A “᾿ ~ 9. / A \ 

πάντων τῶν αἰσθημάτων, τὸ αἴσθημα τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν 
- , 

COW. 
\ ~ \ RID em. ~ » \ ε 

Τὶ εἶνε Πατρὶς μᾶς to προδίδει ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἡ 

Enis γώρα ἡ ἱεοὰ χαὶ αἱματοδαφὴς ἐχείνη γῆ, ἥτις VAAN Yes, ἢ 1s ἢ 
la 

2 ἀνὰ ἑχάστην σπιθαμὴν χλείει we 

ἀνάμνησιν πόνου χαὶ συμφορᾶς" μᾶς τὸ 
‘ ‘ - 

, 

χοι τοῦ Σουλίου καὶ τὰ σχορπισμένα τῶν ἡγιασμένων πατέ- 
~ ; - = s - 

ρων μας χόχχαλα, οἵτινες ἐπρωτοστάτησαν ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν 

ἐπάλξεων χαὶ ἔδωσαν ἡμῖν τὴν ἐλευθερί 
> > A \ e 

σχει ὁ δαυλὸς τοῦ Kavap on χαὶ τὰ ᾿Εἰλληνιχὰ πελάγι 

ὁποῖα ἀντιλαλοῦν ἔτι τὰς νιχηφόρους ἰαχὰς τοῦ παρελθόν- 
\ 
' τος. Τί εἶνε Πατρὶς μᾶς τὸ ἐξηγοῦν of παλμοὶ xat 

\ 

ελφῶν μας, οἵτινες μὲ χἄποια χρυ- V χρυα TOY ὑποδούλων 
oh ἐλπίδα στρέφουν τὸ βλέμμα πρὸς τὸν Ναὸν τῆς [Παρθέ- 

\ 

you. Πατρὶς εἶνε ὅλη ἡ ἱστορία τῆς δόξης καὶ τῶν συμφο- 
τ 

ρῶν was’ εἶνε ἡ λληνιχὴ γλῶσσα, τὸ προφανὲς τοῦτο μνη- 
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μεῖο ν τῆς δόξης μας τὸ ὁποῖον ἐξεπολίτισε χαὶ θὰ ἐχπολιτίζῃ 

δια 
ςτ 

ἀφόρους λαούς. 1]ατρὶς εἶνε ὮΝ 

ὁ χοινὸς σύνδεσμος ὅλων τῶν 

“YOY τῆς χαὶ, ὡς ὃ pus τῆς νὰ χεῖ ἃ ie \ ς ς τ e / ἌΡ e 

TE G toTOPlaG AEYEL, Ὁ 

δεσμὸς ὅστις συνδέει σὲ χαὶ ἐμὲ, εἶνε δεσμὸς πραγματιχὸς χαὶ 

ἐπιθάλλει ὡρισμένα Sa ore ὡς ὁ % ἴχος, ὅστις cuvdéer 
"7 ἘΣΞῚ 

« 

A 

τὸ TEXVOY πρὸς THY μητέρα, πρὸς τὴν ὁποίαν αὐτὸ ὀφείλει 

τὴν ὕπαρξίν του, καὶ ἥτις πάντοτε φρο γτίζει ὑπὲρ αὐτοῦ. 

Πατρὶς εἶνε τὸ παρὸν xat τὸ μέλλον τῶν γενεῶν αἱ ὁποῖαι 

θὰ ἀχολουθήσωσιν ἡμᾶς εἰς τὴν ζωὴν, εἶνε ἐκεῖνο δι᾿ ὃ ὡρχί- 

evo ὁ Ἥλλην τῶν ἀρχαίων ἡμερῶν: 

Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά, οὐδ᾽ ἐγκαταλείψω τὸν παραστά- 

τὴν, ὅτῳ ἄν στοιχήσω. Auvy@ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὑπὲρ dolor, 

καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. Τὴν πατοίδα δὲ οὐκ ἐλάσσω παρα- 
, , ‘ " > ΄ nN or 5) sm 

δώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ἢ ὅσην ἄν παραδέξωμαι 
᾽ 

Τὶ εἶνε Πατρὶς δύναται ἀπόνως ὁ ἐλεύθερος πολίτης ve ἫΝ γ ς Ὡς 

‘on Peo tant =) - \ - 508) IV, i nice pe AP aa eA ἴδῃ, ὅταν στρέψῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς τοὺς ἀτυχεῖς ἐχεί- 
, “ “ \ “ 

γοὺς λαούς; ὁ 
ε la ὁρί- 

΄ \ ε , ἊΝ - 3 , ~ . + ES 

ζοντα τὰς ὑποχυάνους χορυφὰς τῶν ὀρέων τῆς Ἑλλάδος. 

Πατρὶς τέλος εἶνε ὅ,τι σχέπεται ὑπὸ τὴν xuavddeuxoy ση- ς 

μαίαν μας, τὴν ὁποίαν ὡς κῦμα ἀφρισμένο ὠνειρεύθησαν τεσ- 
γ΄ 

( 

«Kat δι᾽ αὐτὴν thy πατρίδα μὴ ὀνειρεύεσαι, Nee ἄλλο 6- 
“Fea 

γειρο παρὰ νὰ ὑπηρετήσῃς αὐτὴν UE oo, σὲ τ χσσει" ke 

ὩΣ λιν εἰς τὴν γῆν ἐκείνην, ὅταν εἶσαι ἐλεύθερος», λέγει 
[2 9 \ Ships. e , Bee , DA 

ἀτυχὴς ἥρως τῆς ἀνὰ χεῖρα ἱστορίας. “AAX’ ἐπιχαίρως διὰ 

τοὺς ἐντεῦθεν τοῦ ᾿Ατλαντιχοῦ “HAAnvac, τοὺς προλιπόντας 
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A > ee , Ξ ” \ , ‘ ” 

τὰς πόλεις των χαὶ ἀφήσαντάς ἔρημα τὰ χωρία των, τὰ εὔφορα 
, , ‘ \ ra es QD Sat ὦν 7 

χωράφιά των zat τὲς χρυσταλλένιες βρυσοῦλές των, δύνανται 
VY TI) θ Ὁ τ eer βθάνχτοι otis τοῦ Τυος .) γὰ παρὰ ωσιν οἱ ESYS AVAVATOL στίχοι τοὺ υρταιου. 

Τεϑνάμεναι yao καλὸν ἐνὶ πραμάχεσι πεσόντα 
‘ ‘ -- ΩΝ ‘ ν 

5») .9 5 , ‘ ’ , 

‘Avdo ἀγαϑὸν, πεοὶ πατρίδι μαρνάμενον. 
‘ 3 - , 4 " 3 , ‘ 

Τὴν δ᾽ αὐτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγροὺς 

πτωχεύειν πάντων ἔστ᾽ ἀνιηρότατον, 

πλαζόμενον σὺν μητοῖι φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι, 

παισί τε σὺν μικροῖς, κουοιδίῃ τ᾽ ἀλόχῳ. 

᾿Εχϑοὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, OVS κεν ἵκηται, 

χρησμοσύνῃ τ᾽ εἴκων καὶ στυγεοῇ πενίῃ, Ξ 

αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ᾽ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει, 

πᾶσα δ᾽ ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται. 
“Ω9 ad 3 Lee. 34 , + ¢ > e - 

Εἴϑ᾽ οὕτως ἀνδοός τοι ἀλωμένου οὐδεμί᾽ ὥρη 
’ 5ς5 5 Α , 9 ἢ 

γίγνεται, οὐδ᾽ αἰδὼς εἰσοπίσω τελέϑει. 

Θυιμιῷ γῆς πεοὶ τῆςδε μαχώμεϑα, καὶ περὶ παίδων 

ϑνήσκωμεν, τυχέων μηκέτι. φειδόμενοι. 
5 , ” “ 

Οἱ ὁποῖοι ἐν μεταφράσει ἔχουσιν οὕτω: 
River: ἐδιστοῦ: νὰ ce eeliben τοῖς τ Ὁ «Εἶναι ἄριστον νὰ ἀποθάνῃ τις πίπτων μεταξὺ τῶν προ- 

, e \ ~ ‘x >\ 9 , \ 

μάχων ὑπὲρ τῆς πατρίδος TOU, λυπηρότατον -δὲ ἐπίσης νὰ 
" + , \ . , . \ - a 

εγλαλειπὴ τοὺς Ξυφορους ΟὟ. γρούς του χαὶ γὰ TEOTALVATAL 

\ ~ τῇ - , - , / - 

μετὰ τῆς προσφιλοῦς μητρός, τοῦ γέροντος πατρός, τῶν 
, κ᾿ ~ . vet πὰ τὰ 

αὐκρῶν TEXVWY TOU χαὶ τῆς ἀγαπητῆς συζύγου. του. Θὰ 
Le ee ae ie eee ae era oe ert ἐφορμιήσῃ ἀχολοῦ ὡς ὁ ἐχθρὸς χαὶ ὅσων προφθάσῃ διὰ τῆς 
5» L 2° \ , ζ᾽ 9 o> = 

ἐπιδεδλημένης πενίας θὰ καταισχύνῃ τὸ γένος, θὰ ἐπιδληθῇ 
. \ ~ ~ , \ 

ἐπὶ τῆς χαλλονῆς nat θὰ συνεπιφέρῃ πᾶσαν χὰ χότητα χαὶ 
᾿ "Ὰ ane . . seen ῳ ὃς pe Oo “a 

χατιμιᾶν. αν 0. 0UTW πλανώμε: γος ἀνὴρ reas AALTLOLAT δῷ 

ΡΝ ? >i e ( 4 . = ΖΝ \ ,- 

φροντίδα, οὐδὲ ἡ αἰδὼς θὰ παραμείνῃ παρ΄. αὐτῷ εἰς τὸ μέλ- 
< : Se = ee ety Se eee 
λον. Περὶ τῆς πατρώου γῆς ὀφείλομεν χαρτεριχῶς ὡς λέον- | 

A = , of ἑ eh \ ~ LADS \ 2 ( , a 

τες νὰ μαχώμεθα χαὶ περὶ τῶν. παίδων va ἁποῦνησχωμεν, | 
. A v , 

ἀψηφοῦντες THY ζωὴν». 



“The chief glory of every people arises 

from its authors’’ 

Dr. JoHNson. 

Ὁ Edward Everett Hale, ἱερεὺς ἐν 
‘Hvwoy. ΠΠολιτειῶν, εἶνε γνωστὴ δαφνοστεφ: 

ἐχ τοῦ μιχροῦ ἀνὰ χεῖρας ἀριστουργήματό 

ὡς σημαίνουσα φιλολογιχὴ παραγωγὴ, μετεφρ 

has γλώσσας τῆς ἠπειρωτιχῆς Εὐρώπης. Ὁ Hale ἔγρα- 

ψε πλεῖστα ὅσα ἔργα φιλοσοφιχά, χοινωνιχὰ χαὶ θρησχευτιχά, 
ἀ 

τῇ Τερουσίᾳ τῶν 

προσωπιχότης 

tees 

ἀράς tou ἱστορίας. “HE ὅλων ὅμως τούτων ὁ -«Ἄπατρ 2) 

εἶνε τὸ χατ᾽ ἐξοχὴν ἔργον τοῦ ᾿Αμεριχανοῦ φιλοσόφου xz! 
ἠθιχολόγου, τὸ ὁποῖον ἐλατρεύθη ὑπὸ τῶν ᾿Αγγλοτχξωνιχῶν 

φ, λαῶν χαὶ τῆς γεννχιοψύχου φυλῆς τῶν ᾿Ιχπώνων, ἥτις θαυ- 
μάζεται ὡς πρωτοστχτοῦσα ἐν τῇ παγχοσμίῳ προόδῳ, "Ex 
τῆς εὖ -είας διανοίχς τοῦ Hale, τοῦ ἀνχτ- ἀφέντος χατὰ τὰς 
ἱστορικὰς παραδόσεις τῶν ἐπιφανῶν συγγενῶν του, ἐξ ὧν εἷς, 
θγήσχων εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀνεφώνησε: «Λυποῦμα! 
Srazt S&yv SUvapat Sie διὰ thy χώραν μου Cc. 
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va ἀποθάνω, προώριστο ἡ ἀνθρωπότης Ya παρχλάδῃ τὸ 

πατριωτιλώτατον τῶν ἔργων ἐξ ὅσων παρήγαγεν ἡ γεωτέρα 

φιλολογία. Τὰ διηγήματα. τοῦ ᾿Ιταλοῦ De Amicis, τὰ 

πραγματευόμενα τὴν ἰδέαν τῆς φιλοπατρίας, χεὶ τὰ πὰρα- 

πλήσια τοιαῦτα άλλων xat Ῥώσσων συγγραφέων θεωροῦν- 

ται δικαίως ὠχρά, ἄνευ ζωῆς δημιουργήματα πρὸ τοῦ εὐαγ- 

γελίου τούτου τῆς φιλοπατρίας τοῦ πολλοῦ ᾿Αμεριχανοῦ, 

εἰς τὸ ὁποῖον ἂν δὲν ἀναθάλλει ἀχτίς τις ὕψους χαὶ χάλ- 

λους ix τῆς ἀρχαίας ᾿Εἰλληνιχῆς φιλολογίας, πάντως ὅμως 

ἀγταὐγειά τις. 

Kat τὴν πραγματικὴν ἀξίαν τοῦ «᾿Απάτριδος», τὴν ὁ- 
ποίαν δὲν γνώρίου χατὰ πόσον διετήρησα διὰ τῆς μεταφρά- 

ατωτέρω τεχμήρια, 
> , 

σεως, εὐγλωττότερον ἀποδειχνύουσι τὰ xX 

τὰ ἑποῖα ἄνευ πολλῶν σχολίων παραθέτω. 

Ik oe ote βιθλίον ἐξετυπώθη τόσον καταπληχτιχῶς, 

ὅσον ὁ «Λπατρις». 500,000 ἀντιτύπων ἐντὸς ἔτου-: [! 

«W pin. a year after the πο θυ of «(The Man 

without a Country» in the «Atlantic», more than 

half a million copies of the story had been prin- 

ted in America and in England’’. 

Preface to the edition 1905. P. XIV. 

Il. ‘H ἐχτύπωσις τοῦ «᾿Απάτριδος» ἐν [leo0t τῆς No- 

stou ᾿Αμερικῆς πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῶν πατριωτῶν τῆς χώρας 

ἐχείνης διὰ τοὺς ἀγῶνας αὐτῶν χατὰ τῆς Χιλῆς. (Preface 

to the edition of 1907). 
Ill. Ἡ ἔχδοσις τοῦ ἔργου πρὸς γρῆσιν τῶν τυφλῶν. 

(«The man without a Country» with raised type 

for the use of blinds). Τοιχύτην ἔχδοσιν μετὰ τῆς ἐλ- 

Ὁ ATATPIE” YEO NIKOY A. ®AETOPIAOY 
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ληνιχῆς μεταφράσεως ἀπέστειλα πρὸς τὸ ἐν Ἑλλάδι ‘Y- 
πουργεῖον τῶν ᾿Εχχλησιαστικχῶν καὶ τῆς Δημοσίας “Exrxt- 
δεύσεως. 

IV. Αἱ ἐπωνυμίαι ἐπίσης αὐτοῦ «Little American clas- 
sic» ἢ «Little masterpiece» χαὶ ἡ εὐρεῖά του χρῆσις εἰς 
ἐθνικὰς ἑορτὰς (patriotic anniversaries). 

᾿Ι)οὺ τὶ ἐπάγεται ἐπιφανὴς περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Hale 
Ἀριτιχός: 

«(The Man without a Country» was written in 
1863 to show what would become of a man, who 
whished he had no country, it was a trumpet ca)l to 
the people of the north in the darkest hours of 
the civil war and it remains after the lapse of 
years one of the most compelling sermons of pa- 
triotism ever penned by an American.» 

V. Ἡ ἰδιαιτέρα ἔχδοσις τοῦ αὐτοῦ ἔργου χατὰ τὸν Ἱ- 
σπαγνο-αμεριχανιχὸν πόλεμον. * 

VI. Αἱ μεταφράσεις τοῦ «᾿Απάτριδος» εἰς τὴν Teouzn- 
χήν, ᾿χλλιχὴν, ᾿Ἰσπανικὴν καὶ αἱ δημοσιεύσεις αὐτοῦ εἰς 
τὴν χώραν τῶν Χρυσανθέμων χατὰ τὸν Ρωσσο-᾿Ἰσπανιχὸν 
πόλεμον. 

Καὶ ὅλα ταῦτα τὰ ὁποῖα παρέθεσα δειχνύουσι ποίας ἀξίας 
ἔργον ἔχειτο ἐγχαταλελειμμένον xa’ ἥν ἐποχὴν τόσα ἐπι- 
Araby μυθιστορήματα μετεφέροντο εἰς τὴν ἡμετέραν γλῶσσαν. 

ἘῸ, Ἄπατρις “ ἀνεγινώσκετο τότε ὑπὸ τῶν ᾿Αμερικανῶν ἀξιω- 
ματικῶν κατὰ τὰς ἐν ϑαλάσσῃ φυλακὰς αὐτῶν, ἢ εἰς τὰς παραλίας 
ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἕν τῷ στρατοπέδῳ πυρῶν ἐκεῖ ὅπου ἐκινδύνευον 
οὗτοι τὴν ζωήν tov διὰ τὴν χώραν των, ἥτις ἐδικαιοῦτο νὰ ἀπαι- 
τήσῃ τὰς ὑπηρεσίας ταύτας, καὶ ἥτις δὲν τὰς ἑπεκαλέσϑη ἐπὶ ματαίῳ. 



MHI Al - ANAAYDIZ TOY EPIOY 

, ᾽ - , - ΝΞ 

ofa ὑπῆρξεν ἡ πρόθεσίς μου ἐχ τῆς ὁποίας παραχινού- 
ss, ~ b 

πετόλμησα τὴν μετάφρασιν τοῦ «᾿Ανθρώπου Yo- 

an προτίθεμαι νὰ διηγηθῶ ἐν τῇ «στο- 

ev >> , sg, i é \ ~ > 

τοῦτο ἔργον ὅσον ἠδυνάμην τελειότερον. Πρὸς τοῦτο εἰς 
‘ 3 \ oo , = 

σαν σχετικὴν κατέφυγον μελέτην εἰς τὰς Βιθλιοθήχας τῆς 
’ \ T ° ! ‘ , 3 - 

Βοστώνης χαὶ Νέας “Yéouns. Ta περίεργα ἐν τῇ τέχνῃ 
᾿ - “- : ΓΑ, ay es , 

χαὶ τῇ φιλολογίᾳ χαθ᾽ ὅλου φαίνονται εἰς ἐμὲ Atay ἐνδιαφε- 
δι IRN -“ ᾿Ξ , Ωρ ; 

covta, ἡ δὲ ἔρευνα πῶς ἕν τοιοῦτο περίεργον βιθλίον ἔ- 

- ev \ ev ἫΝ EY 9 ‘ 

μελῶς ἀνεζήτησα, ἵνα χειραγωγήσω τὸν Ἀληνα ἀναγνώ- 
A , A 

L ποίων στοιχείων Ὁ συγγραφεὺς 
᾿- 4 » , ~ ‘ . , 

“,- 

Ze χαὶ διέπλασε τὸ ἀριστούργημα αὐτοῦ. Εἶνε ἀλη- ξ 
eo; ΠΝ. ἘΓῚ Nae *Y ΕΞ θέντος ἘΝ ene eT ΕΟ a 

θές, ὅτι EX τῆς ATOWEWS TAUTHS αἱ ἀμεριχανιχαὶ ἐκδόσεις 

γλώσσας τῆς ἠπειρωτιχῆς Εὐρώπης παρουσιάςονται ελλι- 
a2 Kk Η 

‘ 

πεῖς: Kat 
ΚΝ ᾿ \ t 

αὐτὸς ὁ χαρτεριχὸς Γερμανὸς wetagpactys, 0 πα- 
προ ρ᾽ un , a \ Teou é. - 

ραδώσας χαθ᾽ ὅλα τελείαν εἰς τὴν 1 ερμ LAVIATY τὴν μετά- 
= , , os τ ~ 

Qoacty τοῦ ὡραίου τούτου προΐοντος τῆς Ἀμεριχανιχῆς 
\ \ 7 = 

τὴν μελέτην τῶν 

σγετιχῶν Curi ΠΕΣ οἵ Ttovebire. ὡς χαλοῦσ; τὰ Ot- 
ν 

δ. 
τὰ ́ ~! ΄ [Ὁ] 

> 
τ» Jy © (η΄ < 

s- at 

-»-. ΄ po => — 
δὲ 

ec 
x Oo ς x 

1 
o - J mM 

~ SV 

+ 
3 A " > 4 

λολογιχὰ περίεργα οἱ ᾿Αγγλοσάξωνες. Δὲν ον τὰν γὰ 

ἀχολουθήσω τὴν ὁδὸν τὴν ὁποίαν. ἐχάραξαν οἱ λοιποὶ μετα- 

φρασταί. ἠθέλησα νὰ χαινοτομήσω καὶ οὕτως peninee 
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θὰ μάθῃ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πῶς ἐδημιουργήθη ὁ «ἴΛπατρις» 
χαὶ ὑπὸ ποίας περιστάσεις ἐγράφη 

Κατὰ τὸ 1862 δὲν εἶχε διαμο ρφωθῇ τοιαύτη καταφανὴς 
ἐθνιχὴ συνείδησις ἐν ταῖς "Hyopévare TToArcetats, οἵα πα- 
ρατηρεῖται σήμερον. To ᾿Αμεριχανιχὸν ἔθγος εὑρίσχετο ἐν 

. » _ ~ YS A \~ διαπλάσει, ἐπιφανεῖς δὲ πολῖται ἀφιέρουν «} =H) τὰς | rad 8 « oO ς 

ὑτίμον αὑτῶν χρόνον, — διδάξωσι διὰ χαταλλή- | o- < τὶ oO ad 

> > Ne < 

) 

Q ς 

on τὴν c. 

γραμμάτων THY σημασίαν τῆς λέξεως «Πατρὶς», 
wot θετιχῶς 7 : ἀρνητιχῶς τὶ oO a ἘΣ ς JS O7 mo S A CaS 

Te epee πατρίδα Q) mn fond "Ago 

ae UT 

is πολιτι 

ies 

ἡ)σι QO Si © 
oO 

> o- δὰ “ἢ 

a 
= 

Rison ae Hig τούτων ἦτο χαὶ ἐπιῤ 
etc ae Δυτιχὰς Πολιτείας, χαλούμενος Βαλ- 

] 33} τὶ [εν] 

δ, «“ Or 
_ 

ὶ 
= του ἐξουσίας ἐν TH στρατιωτιχῷ ΠῚ τη τοῦ Ὀ- 

Jee 9 Ss / e s € A η - χαϊο εἰς ὁ διέμενεν ὁ Βαλλανδίχαμ. Ὃ στρατηγὸς μετὰ τῆς 
χαραχτηριζούσης αὐτὸν λεπτολόγου εὐφυ ἰ 

EAZOEY ὑπ ὄψιν τὴν ἔννοιαν τοῦ προδοτιχοῦ τούτου λό- 
you, συνέλαθε τὸν Βαλλανδίχαμ. χαὶ τὸν χατεδίχασεν εἰς 
ὑπερορίαν, ἰσχυριζόμενος, ὅτι, ἀφοῦ ὁ φιλόπατρις πολιτιχὸς 

-S& ve~ « 
᾽ δὲγ oe ae εἰς τὰς Ἥνωμ. Πολιτείας χαὶ αἱ Ἡνωμεέ- 

ι. δὲν ἤθελον αὐτὸν, χαὶ ὅτι ἡ ξένη γῆ ἦτο 

tov τοῦτο χαὶ αἱ ἐχλογαί, αἵτινες 
ἀναδείξωσιν ἢ μὴ τοιοῦτον ἄνθρωπον ὡς Ku 
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᾿Οχάϊο, παρέσχον τὰς πρώτας ἀφορμὰς τοῦ Zovou. ‘O συγ- 
γραφεὺς εἶχε πλέον τὴν πρώτην σύλληψιν τοῦ «᾿Ανθρώπου 

χωρὶς Πατρίδα». ᾿Αλλὰ δὲν ἤρχει τοῦτο μόνον. ᾿Ακχριδῶς 

χατὰ τὸν χρόνον ἐχεῖνον μεγάλα γεγονότα διεδραματίζοντο 

ἐν τῇ ᾿Αμερικανιχῇ χώρᾳ᾽ ἦτο ἡ ἐποχὴ τοῦ ἐμφυλίου σπα- 
ραγμοῦ, τῆς μεγάλης. ἐχείνης χρίσεως, ἥτις ἐχάλει δύο 

εἰς τὸ πεδίον τῶν μαχῶν, καὶ ἥτις ἔμελλε ν᾿ ἀπο- 

vot ᾿Αμεριχανοὶ ὥφειλον νὰ ἔχωσι μίαν ἡνωμένην πα- 

τρίδα ἣ μή. Τὸ τελευταῖον τοῦτο ἐξύψωσεν, ἠλέχτρισε τὴν 

γραφίδα τοῦ πολλοῦ Hale xat ὁ «Απατρις» ἐγράφη σχεδὸν 

διαχοπῆς τινος (almost without break). ᾿Ιδοὺ ποῦ 
ι χατὰ μέγα μέρος τὸ χαραχτηριστιχὸν ὕψος, τὸ 

ὁποῖον διαπνέει τὸ ὅλον τοῦτο ἔργον. “Hy τῇ ἱστορίᾳ ἘΠΕ φι- 

λολογιχῆς παραγωγῆῇῆς ἔχομεν πολλὰ τοιαῦτα παραπλή- 

om παραδείγματα, xa ἃ τὸ περιθάλλον χαὶ ἰδίως τὸ 

χρίσιμον ἐποχῆς ἔθνους oes patrie en danger) ἐνέπνευσε 

συγγραφεῖς χαὶ ποιητάς ἢ ὁ Rouget de l’Isle hare κατὰ 
πρῶτον τὸ ἄσμα Marseillaise εἰς κρισιμωτάτην διὰ τὴν 

Γαλλίαν περίστασιν (1792) ὁ Σολωμὸς ἐποίησε τὸ ἀρι- 
στούργημα αὐτοῦ, τὸν ὕμνον τῆς ἐλευθερίας, ἐν μέσῳ τῆς 

ῶ- 

ne 

χλαγγῆς τῶν ὅπλων, τοῦ συριγμοῦ τῶν σφαιρῶν χαὶ τῆς 

ὀσμῆς τῆς πυρίτιδος (Μάϊον 1829) οἱ στίχοι τῆς ἐχχλησίας: 

“Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια““.... 

ἐγράφησαν χατὰ παραπλησίας περιστάσεις. 

Ἤδη ὑπολείπεται ve διηγηθῶ ὀλίγα περὶ τῆς πλοχῆς 

τοῦ ἔργου χαὶ ἰδίως περὶ τῶν στοιχείων χαὶ ἱστορικῶν γεγο- 

*Alors surgit un homme, un emule d’Eschyle!.... inspire’ 
par la poudre et le bruit du tambour, un jeune lieutenant 

Francais, Rouget de l'Isle,...... 

εὐ 
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Saae μετ᾽ ae εὐχαριστήσεως, διότι δίδετα 

τ} γὰ es ἔστω xat Ot’ ὀλίγων, περὶ τῆς ἱστο- 

ρίας τοῦ μεγάλου Exetvou ἀνδρός, ὅστις: 

“Δέσμιος sis νῆσον ξένην, 

Δέσμιος εἷς τὴν “Ἁγίαν ἐτελεύτησεν © Ελένην“ 
A \ ~ e , , A e , te tA 

χαὶ περὶ τοῦ ὁποίου πάντοτε θὰ ὑφίστανται θρύλοι, ὅτι 
> ε - / > 5 

φερε pavida ᾿ὰλληνίκοῦ αἵματος. CO Απατρις» ster? 
σθη ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τελευταίων ἱστοριχῶν τυχῶν τοῦ Me- 

διὰ / ev Ἑ ΝΑ > ~ + 

γάλου Ναπολέοντος, ὅστις,. ὡς γνωρίζομεν, διὰ τοῦ «Bed 
. A ’ 

᾽ 

KEDEPOVTOUM ἀπὸ πλοῦν εἰς πλοῦν ἐφέρθη εἰς τὴν ἄξενον 

΄ ἘΣ (ἢ 

,ὔ . 
ιν χείνην γῆσον, ἥτις χατέστη ἀχολούθως προσχύνημα -λα- {η- 

τρείας διὰ τὴν Γαλλίαν. ι 
Ὃ Ναπολέων ἐπίστευεν, ὅτι εἶχε παραδώσει ἑαυτὸν -εἰς 

τὸν πλοίαρχον MattAavd τοῦ πλοίου πε Ἀ εθο οφόντου» (LET 

τὴν πτῶσίν του ἐν Βατερλώ. “Ext πλέον «ὁ Μέγας ἡττημέ- 
γος" προσεπάθει γὰ διατηρήσῃ τὴν παράλογον θεωρίαν, ὅτι 

ἦτο προσωπιχὸς μόνον τοῦ Μαίτλανδ αἰχμάλωτος, καθὼς ἐν 

τῷ τὴς σαίωνι εἷς sedate ae γὰ παραδώσῃ ἑαυτὸν εἰς 

᾿Αγγλιχῆς Κυ- 
= 

a S 

oes icles ele τὴν διάκρισιν αὐτῆς. 
e iN ~ 4 - 

Η θεωρία αὕτη δηλοῦται πολλάχις εἰς τὰς 
τοῦ πεπτωχότος Αὐτοχράτορος χατὰ τῆς σχληρότητος 
3 \+- Pe ~ Kk be Pi, er ee Deas ἊΣ 3 ἘῸΝ ε Δ" ne Αγγλικῆς ἹΑυδερνήσεως, ἥτις ἐχράτει αὐτὸν εἰς thy Aytay 
ε - Ὁ ς 9 - 

᾿ὐλένην. Torodté τι προδίδεται xat ἀπὸ τὸ ἑξῆς περ 
cis \ Rie το e ae Shes , Sele τ 

μον ἔγγραφον,. τὸ ὁποῖον «ὁ Μέγας ἡττημένος» ἔπεμῳε 
A πρὸς τὸ ᾿Αγγλιχὸν ᾿Αναχτοθούλιον διὰ τοῦ στρατηγοῦ 

Ἰπχιουργτά. 
«Βασιλικὴ ᾿Ὑψηλότης, ἐχτεθειμένος εἰς τὰ διαιροῦντα 

3 “ 

τὴν πατρίδα βου κόμματα χαὶ εἰς τὴν ἔχθραν τῶν μεγαλειτέ- 
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ρων Εὐρωπαϊλῶν Δυνάμεων, περατώσας τὸ 
\ 

πολιτιχὸν σ «) 
A Ro 

διόν μου, ἔρχομαι, ὡς ἄλλος Θευιστοχλής, νὰ χαθήτςτω εἰς 
᾽ S i) ] S 

τὴν ἑστίαν 

σπισιν τῶν νόμων του, ἣν 

σιλιχῆς 

ρᾶς καὶ 

᾿Απὸ τοῦ χρόνου τῆς 

λέων ἦτο 
εἶχεν ἐχλέξει τὸν «Βελλερεφόντην», ἐφ᾽ 

ξεγιζόμενος ὑπὸ 

τοῦ 

eye = . 

Ὑψηλότητος, ὡς 

τῆς γενναιοτέρας τῶν ἐχθρῶν μου.» 

ῦ.λαοῦ. Τίθεμαι ὑπὸ 

τιχκαλοῦμαι παρὰ τῆς Σῆς Βα- 

τὴν ὑπερά- ρεττανιχοῦ 
nee 

τῆς ἰσχυροτέρας, τῆς σταθερωτέ- 

> , , T 

παραδόσεώς του ὁ Μέγας Nano- 
Ὅ a> ᾿ς 

[οτος 
~ ~ 9 οἷ - - 

τοῦ ᾿Αγγλιχοῦ λαοῦ. 

εἰς πλοῦν, ὡς μανθάνομεν é% τῶν ἑπομένων γραμμῶν: 

φὼν } 

ΕΣ 

Kat μετ 
«lly sa ae Macao. Td πλοῖον τῆς A. M. 

ρεφὼν» ἔφθασεν ἐνταῦθα πρὸς ἐπιδιόρ 

ἐπιστύλιον KATA 

nee μας 
Vue 

NAYTIKAI ΕἸΔΗΣΕΙ͂Σ 

ov. Τὸ πλοῖον τῆς A. M. 

ste τὸ Cape χάριν τροφῶν χαὶ ὑδρεύσεως. 

0 ἱλαρὸς καὶ ἥσυχος.» 
σεν ε 

Z ag Ἵ 7” ενος ἐφαίνετ 
- 

᾿ 

ξ μῆνας βραδύτερον: 

ὶ θωσιν, διότι 

Ὁ ἐπ ξ τὸν τυφῶνα. 

τηγὸς Βοναπάρτης, φαίνεται ἔχων καλῶς.» 

Καὶ ἀκολούθως werd 

«Botany Bay, 11} Δεχεμό 60 
χορθέττα ἀναφέρει, 

πλοίου τῆς A. Μ- « 

ἔχαμιε HAO, ὅτι οἱ ἐπ 

χον Bell 

μετὰ τοῦ 

= mo “Oo 
- Ξ- 

Kat ο ὕτω χαθ᾽ 
ους λιμένας, ἀφίχθη τέλος εἰς τὴν 

ἃς Ἕλένης. 
By τῶν ἱστορικῶν τούτων περιπετειῶν τοῦ Meyadou 

Ναπολέοντος 
« A 

ὁ συγγραφεὺς 

τρεῖς μῆνας: 

τι συνεννοήθη ἐν τῷ πελάγε 

“Beh λλερεφόντου. "Ὁ ‘Be ελ- 
> αὐτοῦ ἔχαιρον ὑγείαν.» 

ἑξῆς, ἀφοῦ ὁ «Βελλ λερεφ φὼν» 
\ 

«Βελλερε- 

«Βελλε- 
9 A 

ἔχασεν ἕν 

τιφαγής μᾶς ξένος, στρα- 

υ. Ἢ ὑπὸ τὸν πλοιαρ- 

vv ~-e 
προσή 1 (SE 

ἔρημον νῆσον τῆς 

—— — 

See ννν ανν. 
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~ we ὔ ᾿ - 

ασίν του YOWOG TOU, TOY οτοίον 

\ , 

τιμο by τιγὰ περιορίσμον TAYTOTE ὑὰ- 
\ 

\ ~ - = . . ‘ - es 

εὐ 3: ον eat Tis, ὡς ὁ Ναπολέων ἐφέρετο ἀπὸ πλοῦν 

’ e Pa Ξ 

Ἀκόμη ἱχανὸν καὶ πρόσφορον ὑλιχὸν εἰς τὸν sr ex 

πρὸς δημιουργίαν τοῦ « Andtordocn παρέσχεν ἡ ἱστορία 

τοῦ ΓἼΑαρον Maton πολιτιχοῦ προσώτου χαὶ δῶ. ἐγ 

τῇ ἐπαναστάσει τῶν Hywu. [Πολιτειῶν. Ὁ -ἤΑαρον διετέ- 
9 4 9 ‘ ~ ~ 

\egey ἐπίσης ἀντιπρόεδρος χατὰ τὴν πρώτην περίοδον τῆς 

φ 

~ 

οὔ Δέφφερσον, χαὶ χατὰ τὸ 1804 ἐφόνευσεν ἐν 
΄- Ψ 

μονομαχίᾳ τὸν. ᾿Αλέξανδρον Χάμιλτον, ἐπιφανῆ ἀρχηγὸν 
- e - --ὠ aries ἢ... καὶ 4 oN 

τῆς a ΩΣ ἧς μερίδος. ᾿Αλλ᾽ ὅ,τι ἐθοήθησεν ἰὸ 

, ~ ~ ee , 

ποταμὸν ἜΣ μελέτην τῆς νέας χτήσεως τῆς υΛουϊσιάνης 

“nsw πιθανῶ 

93 

ἱστορικῶς εἶνε oak κα 
/ 

é 

γος ἐν τῷ ἔργῳ ἱστορικὸς χαραχτὴρ, ἐν ὦ Bees: οἱ Adt- 
A 6) 9 , > , ε \ ᾽ > 

mot εἶνε εἰχονιχοί, πλασθέντες ὑπὸ τοῦ συγγραφέως. “Hvdta- 

oe εἶγε ot’ ἡμᾶς χαθ᾽ ὅλου νὰ προσθέσω, ᾿ ι τὸ ὄνομα 

τοῦ Μπὲρρ ἀνήχει εἰς τὴν χορείαν τῶν φιλελλήνων Web- 

"ΕΣ Henry Clay, William Cullen Bryant, Fitz 

Green Halleck, Χάου xxi λοιπῶν, εἰ S ς 
x , 9 , 4 a7 ~ e , , ~ 

ὁποίων ἀπήχησε TO δίχαιον τοῦ ἡμετέρου ἀγῶνος, χα 

τῖνες συνηγόρησαν, ὅπως δοθῇ εἰς ἡμᾶς ἐλευθέρα πατρίς. 

Ὥς δήμαρχος: οὗτος τῆς Νέας ᾿Υόρχης 
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nat ἐνδύματα εἰς τοὺς κατὰ τὸ 1821 ἀγωνιζομένους πα- 
, 

τέρας μας. 

"Τοιαῦται εἶνε γενικῶς αἱ πηγαὶ ἐξ ὧν ἠρύσθη 6 Hale 
\ : Ae) = Ἐ \ e , 4 ς 4 Α 

χαὶ a ὧν καταλλήλως ἔπλεξε τὴν ἱστορίαν, ἥτις εὑρίσχε- 
- > 

ται τὴν στιγμὴν ταύτην εἰς χεῖρας τοῦ ἀναγνώστου. “Kuc- 

cee πολὺ, φρονῶ ὅμως, ὅτι θὰ μὲ διχαιώσωσιν οἱ a- 

γαγνῶσταί μου, ἀφοῦ σχεφθῶσιν, ὅτι Ῥχετὸν χρόνον χατηνά- 

ὥν, ὅπως περισυλλέξω aoe Awsa sig τὴν ἀναδίφησιν πολλῶν TO 

τὰς πληροφορίας ταύτας. “Ey ταυτῷ. πιστεύω, ὅτι οἱ ἐν- 

ὃ χνῃ καὶ τῇ φιλολογίᾳ , 

διαφερόμενοι εἰς τὰ περίεργα ἐν τῇ τέ 

θὰ ἀναγνώσωσι ταῦτα μετὰ περιεργείας xat θὰ cet 

λοιποὺς, ὅτι ὅλα ὅσα εἶπον ἦσαν ἀναγκαῖα. Mig τοὺς τ 

ταίους τούτους παρέχω δύο ἰσχυροὺς λόγους, ὅπως μὲ ὑπε- 

ρασπισθῶσιν. “Ac ὑπενθυμίσωσιν εἰς πάντα ἄλλο 

καταφανὴς θὰ ἧτο τοιαύτη τις & 

γημα τοῦ Βασιλειάδου, τὴν «1 αλάτειανν, ἐὰν δὲν ἐγνωρί- 

ἴομεν, ὅτι ἀπὸ τὸ δημοτιχὸν ἄσμα «ἡ "Απίστη [᾿υναῖχαν, 

ὡς ἀρχιχὴν ζύμην, διεπλάσθη᾽ πόσον ἐπίσης εἰς τὸ ἌΝ 

χιονόχρανον, ἐὰν δὲν ἐφέρετο ἡ σχετικὴ παράδοσις περ 
ν , = ” \ - : γάστρας καὶ ἀχάνθης, ἐξ ἧς ὁ καλλιτέχνης ἔσχε τὴν πρώ- 

τὴν σύλληψιν. 

> ~ cy ” 

πατρίδα χαὶ πόσον θετιχῶς φριλτὸν εἶνε te τοιαύτη EA- 

al (ἢ = On Ξ λειψις. Πρὸς τοῦτο ὁ συγγραφεὺς ἐ σεν ἥρωά τινα, 

0 
, δὸς bd ~ A 3 , , 

(OU οὐδέποτε, σὺ ἀναγνῶστα, θὰ ἐμάνθανές τι, 

SS a 
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TOV TOU δικαιώματος τῆς ταφῆς; “τὸ ὁποῖον πᾶς τις ἔχει. 

Τὸ ὄνομα τοῦ ἥρωος τούτου, τὸ ὁποῖον θὰ συνηθίσῃ νὰ ἀ- 

χούῃ περαιτέρω πᾶς τοῦ «᾿Απάτριδος» μελετητὴς, εἶναι 

Φίλιππος Νόλαν. Φέρεται δὲ ὁ τάλας, ὅτι διετέλει ἀξιω- 

ματιχὸς ἐν τῷ στρατῷ τῶν Ἥνωρμ. [ἰολιτειῶν χαθ᾽ ἣν ἐπο- 
χὴν ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμίαν,---ἥτις ἱκανοποιήθη---ὅπως ζήση 
” - ae "RE > rae a a Ἢ , ; hie Ar =e TeAe = es Ses 

ἄγευ αὐτῶν. HG ἐχείνου tod χρόνου μέχρι τῆς τελευταίας 

στιγμῆς τοῦ θανάτοὺ του, ἦτοι Ext πεντήχονται ἕξ ἔτη, ὁ 

ἀτυχὴς Νόλαν οὐδέποτε ἤχουσέ τι περὶ τῆς χώρας του, 

ἔζη μαχρὰν αὐτῆς καὶ ἄνευ αὐτῆς, κατά τινα τρόπον ἔζη 
ε ” 0 \ Φ Βέρ Ξ 

ὡς ἄνθρωπος χωρὶς πατρίδα. Bébatoy εἶνε, ὅτι 

πολλὰ περὶ τῆς χώρας του ὁ Νόλαν, θετιχῶς 
μόγον ἐγνώριζεν, ὅτι .αὕτη ὑφίστατο ἐλευθέρα ’ Y ᾽ 

I=) oO ΕΞ me 

= 

A “Ὁ Oo Rs ςι ! TEL αὐτὸν πάντοτε εἰς ἔντιμον περιορισμὸν 
5 

γαυτικοῦ τῶν ἩΗνωμένων []ολιτειῶν᾽ ἀλλ 

Ow 

oe ed. 

a ~ .6 

δέποτε ἐπετρέπετο νὰ ὁμιλήσῃ αὐτῷ τι περὶ αὐτῆς. Ὃ Νό- 

λ ἂν παρίσταται ἔτι ἐν τῇ διηγήσει βοηθῶν χατά τινα vau- 

μαχίαν, καθ᾿ ἥν πλοῖον τῶν Ἥνωμ. []ολιτειῶν συνέ ~~ R 
m- Oo 

(ἢ 

la \ 

τὸ ᾿Αγγλιχὸν δίκροτον «Zdban. To ἐπεισόδιον τοῦτο ὃ 
εἶνε ἱστοριχὸν, ὡς γνωρίζουσιν οἱ μελετήσαντες τὴν t [ 

᾿ τῶν Ἥνγωμ. [Πολιτειῶν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐπενοήθη ὑπὸ τοῦ 

συγγραφέως --- εἶνε χαὶ τοῦτο a piece of invented 

example. Ἢ ὅλη διήγησις περιγράφεται μετὰ τόσης 
πιθανότητος, ὥστε ὁ ἀναγνώστης xAtvet νὰ. παραδεχθῇ 

αὐτὴν ὡς ἱστορίαν, ἄν χαὶ ἡ ὑπόθεσις, ὅτι ἀξιωματιχὸς 

te ‘ , ~ ~ 

* To μέγεϑος μιᾶς τοιαύτης τιμωρίας δύναται va φαντασϑῇ 
A ἣν; ‘ , ‘ ‘ ~ 

καλλίτερον παντὸς ἄλλου 6 “Βλληνικός λαὸς, εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ 
ς , ¢ ° \ ’ o e , oa Bek ὁποίου, ὡς εἰς κιβωτὸν, διετηρήϑησαν ὅλαι at παραδόσεις τοῦ ἀρ- 

χαίου κόσμου, tot τόσον προοσφιλοῦς. 
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ποῦ ναυτιχοῦ cnearet (oo ἐ τ 
x Bae = , 97> 9... ἢ , ΝΕ 

χαὶ δὲν ἐπέτρεπεν αὐτῷ νὰ ἴδῃ " ὁ χούσῃ τι περὶ 

θλίου χώρας μόλις 

ΠΠεριπλανωμένου ae 

Ἡ διήγησις ἀναφέρεται ὑπὸ τρίτου εἰχογιχοῦ προσώπου, ὡς 
” ~ , > \ , ai ” 

δῆθεν οὗτος Ex Ἐπ ον τα, μαθεν αὐτὴν, λέγεται δὲ ὅτι 

διασώζεται ὰ διαφόρους τρόπους᾽ τὸ τοιοῦτο εἶνε ἔξο- 

χον ἐπινόημα χρατοῦν τὸ νῆμα τῆς μυθοπλαστίας ἐν φυσιχῇ 

\ 

0 

τῆσαν παρὰ τοῦ συγγρα ate σαφεστέρας en 

πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δειχνύει, ὅτι σοδαρῶς ὑπέθεσαν τὸ gor 

ὡς ἱστορίαν. ᾿Αξιωματιχός τις ee τ᾽ εὐλόγου περιεργείας πα- 

ρετήρησεν, ὅτι εἶνε πχράδοξον α γὰ μὴ συναντήσῃ οὐδέ- 

mote τὸν Νόλαν, ἀφοῦ διετέλεσεν ον τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν ἡμί- 
ie 

σεων σχεδὸν πολεμικῶν πλοίων τῶν νων. []ολιτειῶν. Kor- 
τιχός τις διὰ μχχρῶν ἀνέπτυξεν ἐν τῷ περιοδικῷ «(New 

Orleans Picayune», ὅτι ὁ συγγραφεὺς ἦπατ ἤθη χαθ᾽ ὁλο- 
“- 9 

χληρίαν εἰς τὴν διασχευὴν τοῦ ἔργου του, διότι ὁ ᾧ, Νόλαν 
οὐδέποτε ἔχαμε πλόας εἰ ut μόνον διὰ ξηρᾶς ταξείδιον εἰς 

Τέξας. Κυρία τις ἐν Βαλτιμόρῃ .ἐπέστειλεν ὅτι δύο χῆραι 

ἀδελφαὶ τοῦ Νόλαν ἔζων εἰς τὰ περίχωρα ἐχεῖνα. ᾿Ατυγῶς 
we ἴα κ ἢ , ~ \ ~ 

διὰ τὲν συγγραφέα ἡ ἐπιστολὴ αὕτη, γραφεῖσα λίαν ἀφελῶς 

ΕΗ Πλὴν ~ ¢ , a4 a [2 = ς ες ὃ ~ © eae 

Lav τοῦ ἡμετέρου ἥρωος, ὅστις εἶνε ἡ “σιδηρᾶ προσωπὶς 
~ e ~ ce , ‘ ες , e ‘ ‘ 

"τῶν Ἥνωιι. Tlohiter@v ὑπάρχει καὶ ὁμώνυμος ἱστορικὸς yaoaxti)o, f ἶ f 8 χαρ (1 

τὸν ὅποῖον ὑπαινίσσεται τὸ ἔργον. Διὰ τοὺς ϑέλοντας νὰ μελετήσωοι 

τὰς πεοιπετείας τοῦ ἀληϑοῦς Φιλίππου Νόλαν συνιστᾶται τὸ ἕτερον 
= ςς 

σύγγραμμα τοῦ αὐτοῦ συγγραφέως καλούμενον Philip Nolan’s 

Friends. : 
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Kat χαλῇ τῇ πίστει, ἔφερε τὴν ἑξῆς ὑπογραφὴν: KE. Ε΄. M. 

Fachtz. O Hale ἔγραψέ που ὅτι ἡ ἐπιστέλλουσα ἀπέχρυ- 
lhe ~ ae “ “ 5 ἘΕῈΞ a 7 2 - Cee ψε τὸ ὄνομά της καὶ ὅτι ἦτο (Hager for more Facts’ ἐ- 
«ίσης δὲ ὅτι μετὰ παρέλευσιν ἑνὸς ἢ δύο ἐτῶν ἀπὸ τοῦ χρό- 

γου ἐχείνου ἔσχε τὴν εὐχαρίστησιν πράγματι ve συναντήσῃ 
, 

τὴν κυρίαν ταύτην, ἀλλὰ τότε αἱ χῆραι ἀδελφαὶ tod Νόλαν 
\ 

εἶχον ἀμφότεραι ἀποθάνει. Τὸ περιεργότερον § ὅμως ὅλων εἶνε ‘ \ Fi \ χ ‘ 

ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ οἰχεῖον tux τοῦ Ἱπουργείου τῶν Nat. 
τικῶν ἠρωτήθη περὶ τῶν σχετιχῶν ἐγγράφων τῶν διαπραγ- 

ματευομένων τὴν ἐπὶ τῶν πλοίων ἐξορίαν τοῦ ἥρωος. Φυ- 
σιχῶς οἱ ἁρμόξιοι δὲν ΕἸ ς Κη Δαν γὰ ὁμολογήσωσιν ἄγνοιαν, 

τοιοῦτο ἄλλως τε συμδαίνει πάντοτε χαὶ εἰς τὰ ἡμέτερα 

ὙὙπουργεῖχ. “H δοθεῖσα ἀπάντησις, πιθανῶς ἀληθὴς, ἦτο 
4 e ~ , er > vv ᾿ \ ὅτι «ὑπήρχεν ἀξιωματιχός τις, ὅστις xa’ ὅλην tou τὴν 

Af) , > ~ Eu) 

ζωὴν ἐχρατήθη ἐν ὑπηρεσίᾳ ἐν τῷ ἐξωτεριχῷ, ἀλλὰ τὸ 

ὄνομά του δὲν ἦτο Νόλχν.» αᾶ 

γοιῶν τούτων ὁ συγγρυφεὺς ἔγραψε «Τὴν ἱστορίαν μιᾶς 

ἱστορίας» (The story of a story) εἴς τι περιοδιχὸν χαὶ ἐ- 
πρόσθεσεν, εἷς νεωτέρας ἐχδόσεις τοῦ «᾿Απάτριδοςν, ὅτι ἡ 

ὅλη πον εἶνς ἁπλοῦν δημιούργημα φαντασίας, στερού- 

μενον ἱστοριχής βάσεως. 
Dr , A = v 3 - 3 40) ἀναγνώστης δὲν πρέπει νὰ λησμονῇ, ὅτι ἐν τῷ a’ A- 

πάτριδι» περιγράφονται ἱκανῶς χαὶ τὰ χαθήχοντα, τὰ ὁποῖα 

ὀφείλουσι τὰ τέχνα πρὸς τὴν πατρίδα, ὡς χαὶ πόσον ov- 

σιώδη εἶνε ταῦτα nee TOV ἄλλων ἡμῶν ὑποχρεώσεων καὶ 
χαθηχόντων. “Wider δὲ ve δειχθῶσι ταῦτα καθ᾿ ὅλην τὴν 

σταδιοδρομίαν τῆς ζωῆς τοῦ πολίτου χαὶ συνεπῶς ὁ ἐπινοη- 

θεὶς ἥρως ἐχφράζει τὴν ἐπιθυμίαν νὰ (νὴ ἔχῃ. πατρίδα ἐν 

γεαρᾷ ἡλικίᾳ καὶ. φέρεται θνήσχων ἐν γήρατι βαθεῖ, ἀφοῦ ἔσχε 

πιχρὰν πεῖραν μιᾶς τοιαύτης ζωῆς. [Γραφιχῶς ἔτι πα- 
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7, t U ‘ ~ ~ e - \ , ρεστάθη ὡς ἀξιωματιχὶς τοῦ στρατοῦ ὁ ἀτυχὴς Νόλαν. 
Τοῦτο δὲ ἐγένετο οὐχὶ διότι οἱ ἀξιωματιχοὶ τοῦ στρατοῦ 
5, , , ε 9 , , , 

ἔχουσι μείζονα χαθήχοντα--ὡὼς ἐχ προλήψεώς τινες πι- 
, “. δι ἊΨ δ αὶ | , = , 

eae οἱ ἄλλοι υἱοὶ xat χορχσίδες μιᾶς πολιτείας, 
ἃ A , A , > ~ > ~ e , 

λὰ διότι τὰ χαθέίχοντα αὐτῶν εἶνε μᾶλλον ὡρισμένα, 

στε ἀρὰ τερον δύνανται οἱ στρατιωτιχοὶ γὰ ληφθῶσιν 
4 ε ΣἊΝ αἰ , ᾽ vy e ’ ς Howes ἱστορίας. “Agtoy παρατηρήσεως εἶνε, ὅτι ὁ ἀρνη- 

τὴν χώραν του δὲν περιγράφεται ὡς ἁγνὸν θρέμμα 

τόπου, ὡς ἀληθὴς πολίτης, ὅστις ἐγνώριζε τὴν ἑαυτοῦ 

χώραν. Kat τοῦτο καθιστᾷ παθητιχωτέραν τὴν ἀνὰ χεῖρας 
διήγησιν διὰ τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστην, ὅταν ἀναλογισθῇ 

τοὺς ἐν Μαχεδονίᾳ Ρουμανίζοντας γνησίους “λληνας χαὶ 
, ” 3 > ~ 2 , 3 - > , 

τόσους ἄλλους ἀλλαχοῦ ἀργυρωνήτους ἀρνησιεθνεῖς. ᾿Δρά γε 

προσπαθοῦσιν οὗτοι νὰ ἀναστρέψωσι τὸ ἀξίωμα, (No where 

does loyalty to the country find more sincere 

expression than in the Greece». 

Δὲν εἶνε μόνον τὸ ζωη ρὸν συναίσθημα---τὶ εἷνε νὰ 

μίαν χώραν, τὴν ἑποίαν νὰ λατρεύῃ, χαὶ μίαν σημα 

τὴν ὁποίαν νὰ μάχηται---τὸ ὁποῖον ἀναπτύσπσεται ἐν τῷ ἔργῳ 

τούτῳ᾽ δὲν εἶνε τοῦ 

ἥτις δειχνύει τὰς φριχτὰς συνεπείας στιγμιαίου γεανιχοῦ 

λάθους χαὶ ἄλλο τι συναρπάζει τὸν ἀνχγνώστην, “καὶ τοῦτο 

εἶνε ἡ ἐξέχουσα ἠθικὴ σπουδαιότης. «Σ πανίως ἐγράφησαν 
βιδλία» παρατηρεῖ χριτιχός τις «μετὰ τόσης ἠθιχῆς ἐννοίας.» 

‘O Hale δὲν δύναται νὰ γράψῃ χωρὶς ἐν ταὐτῷ νὰ διδά- 

En, χωρὶς νὰ μετοχετεύσῃ τὰς εὐγενεστέρας ἀρχάς, αἵτινες 

θὰ ἐπιχρατήσωσί ποτε εἰς τὸν πλανήτην τοῦτον τῆς ἀδι- 

χίας, τῆς ἀνισότητος χαὶ τοῦ αἴσχους. 
> , ΨΥ Pues e 

Ολίγας ἀκόμη γραμμὰς ἔχω νὰ προσθέσω᾽ ὅτι at πε- 

pinétetat τοῦ «᾿Απάτριδος» φέρονται μετὰ τόσης τέχνης, 
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es στε οὐχὶ μόνον τὺ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστου οὐδαλῶς 

χαλαροῦται, ἀλλὰ καὶ wet ἀγωνίας ἀναμένει οὗτος νὰ ἴδῃ τὴ 

τέλος. Οὐδὲν ἐν τούτοις τὸ ἐκτάχτως τραγιχόν, οὐδεμίαν 

τοιαύτην σχηνὴν ἔχει νὰ συναντήσῃ τις ἐν τῷ χαθ᾽ ὅλου 

ἔργῳ, καίτοι ἐχ τοῦ τίτλου xat τοῦ προοιμίου τοῦ συγγρα- 

φέως ἀρχούντως προετοιμάζεται πρὸς τοῦτο. 'Γέσσαρα 

ἕως πέντε ἐπεισόδια, μετὰ χαλλιτεχνιχῆς ἐπεξεργασίας ἐρ- 

ριἰμένα, ἀποτελοῦσι τὴν ὅλην πλοχὴν τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον 

βαίνει ἠρέμως χαὶ χαταλήγει διὰ τοῦ φυσιχοῦ θανάτου τοῦ 

ἥρωος, τὸν ὁποῖον ἡ ἀγωνία χαὶ ἡ μεταμέλεια πα- 

ραδέρουν xat συνοδεύουν μέχρι τοῦ τάφου αὐτοῦ. 

Τῆς ἀντιθέσεως τοῦ ὡραίου τούτου ἐπινοήματος τῆς τέ- 

χνης ἀφθόνῳ χειρὶ ἔχαμε χρῆσιν ὁ συγγραφεύς, δια- 

σπείρας τοιαύτας εἰς ὅλα σχεδὸν τὰ ἐπεισόδια τῆς ἱστορίας 

του, ἢ ὀρθότερον ἐπ᾿ αὐτῆς στηρίξας χαὶ διαπχάσας τὴν δη- 

μιουργίαν αὐτῶν. Ἢ λατρεία τῶν ἀπολιτίστων Μαύρων 
πρὸς τὸ ἔδαφος εἰς τὸ ὁποῖον εἶδον τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἥτις 

δηλοῦται εἰς σελίδας τινὰς τοῦ ἀνὰ χεῖρας ἔργου, συγχρι- 

γομένη πρὸς τὴν ἐχφρασθεῖσαν εὐχὴν ὑπὸ τοῦ νεαροῦ Νό- 
λαν, ἀποτελεῖ μίαν τῶν σφοδροτέρων ἀντιθέσεων ἐξ ὅσων 

ποτὲ ἐξωτεριχεύθησαν μετὰ φυσιχότητος χαὶ χαλλιτεχνικῆς 
ἐν ταυτῷ ἐξάρσεως ἐν τῇ νεωτέρᾳ φιλολογίᾳ. 

"And γενιχωτέρας. ἀπόψεως ὁ «ἴΛπατρις» εἶνε ψυχολο- 
γικὸν ἔργον λεπτὸν, λεπτὸν, ὡς νεαρὸς χάχτος, χαὶ τὸ 

ἑποῖον χεντρίζει ὀξέως τὴν φαντασίαν τοῦ ἀναγνώ- 
στου. "Kv@ ἡ ἐξέλιξις τῆς ὑποθέσεως βαίνει φυσικῶς χαὶ 

μετ᾽ ἠρεμίας, ἡ σφοδρότης ἐν τούτοις τῆς ἀγωνίας τοῦ 
ἥρωος διαφαίνεται ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ, ὡς χαταρράχτης 
τοῦ Νιαγάρα διαρχῶς πλήττων οὐχὶ πλέον χοίτην χαὶ 
ὄχθας, ἀλλὰ τὴν χαρδίαν χαὶ τὰ συνχισθήλατα ἑνὸς ἀνθρώ- 
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που. G2 εἴθε νὰ μὴ γνωρίσῃ τις τὶ σημαίνει Ζωὴ ἄνευ [1α- 
τρίδος! Kat τὰ ὅλα συμόεθηχότα, τὰ ὁποῖα παρενείρονται 

εἶνε τὸ χιλιοστὸν ἴσως μόνον τῆς ἱστορίας τοῦ πτωχοῦ 

Νόλαν, ἱστορίας 56 ἐτῶν, χαὶ τὰ ὁποῖα μόλις ἐχάλυψαν ὀ- 

λίγας ὥρας μιᾶς μαχρᾶς, ἢ μᾶλλον ἀτελευτήτου ὑπὸ τὰς 
συνθήχας ταύτας περιόδου. ᾿Αφίεται λοιπὸν εἰς τὸν ἀνα- 

γνώστην νὰ μαντεύσῃ σωρείαν τοιούτων διὰ τὸν ὅλον βίον 

τοῦ ἥρωος χαὶ χατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀντίληψιν μορφώσῃ 

σύνολον πιστότερον εἰχονίζον “Avbowzoy ἄνευ [[ατρίδος: 
\ 
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AIO ΠΑΙΔΑΓΩΓΊΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 

\ 
0 Y y διηνεκοῦς a «Πρέπει νὰ ἐνισχύωμ 

πον τῶ τον τῶν. μαθητῶν τῶν δημοσ 
\ 

t ων 

σχολείωνν. At ὀλίγαι αὗται λέξεις συνοψίζουσι τὴν πρώ- 

τὴν ἀπόφασιν τοῦ χατὰ τὸ 1895 συγχροτηθέντος Atdacna- 

λικοῦ Συνεδρίου ἐν Τοχίῳ. Οὕτως ἀντιλαμόάνονται τ 

~ 

o- 

πνεῦμα τῆς ἐχκπαιδεύσεως λαοί, οἵτινες θέλουσι γὰ ζήσωσι, 

προαχθῶσι wat διεχδικήσωσι δικαιώματα. 

Εἰς χρόνους κατὰ τοὺς ὁποίους ὁ βαρὺς ζυγὸς τῆς δου- 
\ 

λείας ἐπίεζε τὸ Ἔθνος, τὸ «κρυφὸ cyoAcion τοῦ χαλογή- 

’ 

$ e A yt ~ \ 9, 5 \ 

cou ἔρριπτεν ὑπὸ τὸν ζόφον τῆς γυχτὸς ἄπλετον εἰς τὴν. 

χαρδίαν τοῦ παιδὸς τὸ μῖσος χατὰ τοῦ ον ας χαὶ μετηγ- 
\ Xx 

γιίζεν αὐτῷ χοχλάζον τὸ at ‘Anus τῆς φιλοπατρίας. Kat τὸ 

θει μεγάλως ἡ λληνὶς μήτηρ τῶν ” ~ e 2 , 

ἔργον τοῦτο ὑπεῦοη 

χρόνων ἐχείνων, ἢτις ὑτῆς τῆς κοιτίδος ἔτι ὑπισχνεῖτο tO & 

πολεμιχὰς δάφνας διὰ τὸ TE ExXvOY τῆς: 

«Νάνι τὸ παιδάκι μου π᾿ da wae voo γαντζάρι Xe x 

νὰ ιιπῇ VO 7 οστὸν πόλ ty £10 παλληκάρι.“ μπῃ νὰ βγῇ o tov πόλεμο σἄν AF10 παλληκάρι. 

(ἢ. 
Ba a Air lth ea. 

οφης EVU.O OOW " Ἢ γεγεα 
Ὑ πὲ - / 9 

πὸ TOLOUTO GUSTY UA Ava 7 

ty τῶν ἡρώων, ἥτις προέταζε ἃ λάσια στήθη τῆς χαὶ 
ινὴ τὰ δ να ρα τως Stat, σι τ ἢ τῆς (αἱ 

Ὁ) (ἢ > [0] ἘΞ: DR a~ ed | 
& “ΩΣ 

wvw> ἔδωσεν εἰς ἡμᾶς TATE . 

Δυστυ δος ὑπὸ τὸν ἐγ τῆς ἐλευθερίας τὸ ἔθνος φαί- 

γεται ὡσεὶ λησρονῆσαν τρόπον τινὰ τὰς te 
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δόσεις τοί pe ose τῆς αὐτοθυσίας χαὶ τοῦ ὕψους τοῦ 
, "“" 

9 φρονήματος, ὥστε νὰ προβάλλεται πλέον τὸ ἐρώτημα, ἂν ae 
ἀπόγονοι πράγματι éxetvenv, καὶ ἐὰν vat, διατὶ νὰ baat 

, . μεθα ὡς μὴ κινούμενα γερὰ λίμνης, καυχώμενα μόνον, ὅτι 
προῆλθον ἀπὸ Gountixods ποταμοὺς χαὶ χαταρράχτας; 

Ηἰς τὴν 
FAS) 
ευστότητα τοῦ χαραχτῆρος, ἥτις μᾶς παραδέ- 

ρει, εἰς τὴν σημερινὴν καθ᾽ ὅλου χατάστασο, μᾶς ὡδήγη- 
σαν ἀκατασχέτως διάφορα αἴτια, ἀλλ᾽ ἕν τούτων χαὶ ἴσως 
τὸ σπουδαιότατον ὑπῆρξεν ἡ πλημμελὴς σχολιχὴ ἀνατροφὴ 
χαὶ ἡ καθ᾽ ὅλου διαπαιδαγώγησις τοῦ ἔθνους. Td αἴσθημα 
ἰδίως τῆς φιλοπατρίας, ὡς χαὶ ἡ καθ᾽ ὅλου μόρφωσις 
τοῦ χαραχτῆρος, αὐτὰ ἀχριθῶς τὰ ὁποῖα δι᾿ ὁλοχλήρου συ- 
στήματος feels ce χαλλιεργοῦνται ERK ES, τοὐναντίον 

A παρημελήθησαν παρ᾽ ἡμῖν, χωρὶς νὰ ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι τὰ 
ἔθνη γίνονται καὶ δὲν γεννῶνται. 
Ἔχομεν ἀνάγχην τηλεδόλων χαὶ πυρίτιδος χαὶ τοῦτο 

ἀποχλειστιχῶς σχέπτεται σήμερον τὸ Ἔθνος. ᾿Αλλὰ xa ἣν 
ἐποχὴν γενικὸν ςεχαρθάλω μα παρατηρεῖται παρ᾽ ἡμῖν, 
μᾶλλον ἔχομεν ἀνάγχην μορφώσεως χαρακτῆρος, μορφώ- 
σεως πολιτῶν. 

“The men behind the guns make the fight». 
«Οἱ ὄπισθεν τῶν τηλεθόλων dvs Spec διεξάγουσι τὸν πό- 

-. 

4 λεμον». Τὴν δὲ -ἀλήθειαν ταύτην εἰς γνωμιχὸν ἀπεχρυ- 
στάλλωσὲέν ὁ ἀμεριχανιχὸς λαὺς, τοῦ ὁποίου οὐσιῶδες 
στοιχεῖον τῆς δημοσίας ἐχπαιδεύσεως ἀποτελοῦσι τὰ 
πραχτιχὰ διδάγματα τῆς ἦθιι ANS καὶ ἡ χαλλιέργεια τῆς φι- 
λοπατρίας, αὐτὰ ἀχριθῶς τὰ ὁποῖα οἱ ᾿Ιάπων γες ἀναμορφω- 
ταὶ ἐχύρηξαν καὶ ἐθέσπισαν. 
Ἢ \ ew ipl? Os i , , 9 , ς ΤᾺΣ πί τῇ βάσει ἐνὸς τοιούτου συστήματος ἐγράφη ὁ «”A- 

μα ὯΝ ZS , TATOIG) ὑπὸ TOU πολλοῦ συγγραφέως, ὅστις, προσηλώσας ᾿ 
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; ig τὴν μελέτην τῆς παιδα- 

ιαμορφώσεως ἑγὸς λαοῦ, ὃδι- 

τὴν ἰσχυρὰν αὐτοῦ διάνοιαν 

γωγικῆς χαὶ τῆς χαθ᾽ ὅλου 

χαίως ἐθεωρήθη εἷς τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων, οἵτινες ἀπὸ τοῦ 

ΠΠεσταλότση μέχρι σήμερον εἰργάσθησαν, ὅπως συντελέσωσι 

διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν πρὸς τελειοτέραν μόρφωσιν τοῦ ἀτόμου. 
e , 3 , Y 3 > 7 . 9 , 
O Hale γράφων, ἐγνώριζεν ἐν συνειδήσει, ὅτι ἀπετεί- 

γετο πρὸς νεαῤὸν ἔθνος, μετὰ τοῦ ὁποίου ἔπρεπε va συΐζυ- 

e 
ς 

S 
[φ᾿ 
ν 

- 3 \ / e \ 9 A A € bd A 

μωθῇ οὐχὶ μόνον ὁπατριωτισμ ὃς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠθ ιχ ὴ, 

οὕτω δὲ τὸ σύγγραμά του ἔμεινε χλασιχὸν εἰς τὸ εἶς o- a oO on [8] «“ [9] ς 

ἐθεωρήθη πρόσφορον ἔτι xat διὰ τὸ τρυφερώτατον χαὶ 

μᾶλλον εὔπλαστον ἐν τῷ χόσμῳ, τὴν καρδίαν τοῦ παιδός. 
" " 93, - 3 \ e 

Ηδη, ἐὰν τὸ αἴσθημα τῆς φιλοπατρίας εἶνε ἐχεῖνο, τὸ 6- 

ποῖον ἐχτρέφει τὰς ἡρωϊχὰς πράξεις τῆς αὐταπαρνήσεως, 

ἐὰν αἱ ζωηραὶ περιγραφαὶ ἐξασχοῦσι μείζονα ἐπιρροὴν εἰς 

τὴν ψυχὴν τοῦ παιδὸς ἢ at ἀπαγγελίαι ποιημάτων καὶ τὰ 

στεγνὰ πορίσματα τῆς φιλοσοφίας, φαίνεταί μοι, ὅτι δὲν θὰ 
9 ~ ” 

τὸ ἀνὰ χεῖρας ἔργον 
σχολεῖα τῆς “HAAG- 

> \ ~ > ’ / 3 ε , A “ 

ὃος χαὶ τῶν δούλων μάλιστα ἐπαρχιῶν, τῶν ὁποίων τὰ τέ- 

ἦτο τολμηρόν, ἐὰν ὑπέθαλλέ τις, ὅπως 

εἰσαχθῇ ὡς διδαχτιχὸν βιθλίον εἰς ἜΑ 

nya εἰς τὰς σημερινὰς ἰδίως δοκιμασίας ἔχουσι μείζονα ἀ- 

γάγχην ἐπι ιρρώσεως τοῦ ἐθνιχοῦ φρονήματος. Θὰ ἔλεγεν 
τὰ ὕψιστα διδάγματα τῆς φιλοπατρίας δέον νὰ 

ἀναζητήσωμεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς γεωτέρας χαὶ ἀρχαίας 

Ἑλληνικῆς ἱστορίας, εἰς τοὺς τριαχοσίους π. χ. ἐχείνους 

οἵτινες ἐφύλαττον τὴν δίοδον τῶν Θερμοπυλῶν, xat οἵτινε 

ἠσθάνθησαν, ὅτι ἦτο χαθῆχόν των ν᾿ ἀποθάνωσιν ἐχεῖ χαὶ νὰ 
, 

μὴ ἐγχαταλείψωσι τὸν τόπον, τοῦ ὁποίου τὴν φρούρησιν ἐνε- 

ἴσως τις, ὅτι 

πιστεύθη αὐτοῖς ἡ ΠΠατρίς᾿ ὡς ἐπίσης εἰς τὸ Χάνι τῆς Γ΄ ρα- 

θιᾶς, εἰς τὴν ὁλοχαύτωσιν τοῦ ᾿Αρχαδίου, εἰς thy χαρδιὰ 

καὶ τὸ ἀθάνατο γράμμα τοῦ Τσαθέλλα. Δὲν ἕπεται ὅμως 
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Ὁ 3 “ 9 Φ , \ A , = e aan 

é% τούτου, OTL ἀπολχλείεται ἀπὸ THY στέγην τῶν ᾿ὕὔλληνι- Q» 

~ ~ 

χῶν σχολείων πᾶσα EX τῆς φιλολογίας ἄλλου λαοῦ θαυ- 

μασία πατριωτικὴ διήγησις, χαθ᾽ ὃν χρόνον σπανίζουσι παρ᾽ 
e ~ “’“ ; \ \ 9 ᾽ὔ | i e , 

ἡμῖν ἔξοχα τοιαῦτα ἔργα. Διὰ τὰ ἐν Τουρχίᾳ μάλιστα ἡμέ- 

τερα σχολεῖα, ὅπου ἀτυχῶς αἱ πέδαι τῆς λογοκχρισίας -δε- 

σμεύουσι πᾶν ἀνάγνωσμα ἀρυσθὲν ἐκ τῶν ἄθλων τῶν πατέ- 

ρων μᾶς, φαίνεταί μοι ὡσεὶ ἐπιθεόλημένη ἡ εἰσαγωγὴ βι- 
» 

LOU διδασχαλι- 
A 6Atou, οἷον τὸ ἀνὰ χεῖρας. HvOunoduar φ 

᾿ » 

A > \ 

στοῦ τὰ CLlatdexd ᾿Αναγνώσματαν, τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν διὰ 

vy δούλην ᾿Εἰλλάδα καὶ εἰς τὰ ὁποῖα ἕν χαὶ wd 

AT 

ὄνον χεφάλαιον T 

ἀφιερωμένον πρὸς χαλλιέργειαν τῆς φιλοπατρίας ὑπῆρχε xat 

οὔτο εἰλημμένον éx τῆς Γαλλιχῆς ἱστορίας ἦΐξο ἡ θεία 

τ A 
-p- Ἂἢ δὴν = "a "Nop . ἐς θεν -τ- ἡ “πο! - aa ποποιΐα τῆς ᾿ΪΙωάννης Aox, χάτωθεν τῆς ὁποίας ἐν 

e ’ 9 ’ὔ A e & ~ MS 

ὑποσημειώσει ἐφέρετο τὸ ἑξῆς 
“ νι ” a 4 ° = 3 vm 5 , δ ‘ ~ 

To atodnua τῆς φιλοπατρίας etre ἄξιον ἐκτιμήσεως ὑπὸ πᾶσαν 
pte σημαία 

"DOK kes 49° ἣ 

o7 < τοῦ «[]αιδὸς» 

θ᾽ ἀρνηθῇ ἕν στέγασμα 

συναναστραφῇ μετὰ τοί 
‘ 

ΕΣ - x Ο ΠΕΣ am Se Ο Cc ~ - ,᾿ 

ΣΈ 
= x ° ἢ & ἢ ἴω J “ΕἸ o- 

- . 4 

τοῦτο ὅμως πρέπει νὰ Ὑ 

χαταλλήλου προλόγο ~ 
ww 
\ 

Ta" ‘ 4 Sh ᾽ Nat » ‘ 2 tit as ALS oe 

Δὲν θὰ εἶνε δὲ ἡ. πρώτη φορὰ ἐν TH ἱστορίᾳ τῆς πὰρ 

ἡμῖν ἐχπαιδεύσεως, xa0’- ἣν ἔργον ἐχ τῆς ἀγγλοσαξωνιχῆς 

φιλολογίας θὰ ἐξὺυ wks τὰς πνευματιχὰς AVAYAAS TOY μι- 
ΕἿΣ χῇ 

Πολλοὶ πρεσθύτεροι χαὶ νεώτεροι 

οὔ Defoe, τ 
ε 

ν 

mt : ~ ~> ee. 4 ~ ’ 

ποοσφιλξες ἕξιν TEOLTETELWOCEG αἀναγνωσμαᾶ, TO οποίον EX 

: 

χρῶν “EKddnvorat dc 

ἐυοῦ θὰ τ κε ἕξ τὸν Ροθινσῶν & -"- γ΄. 
μι ©) 

[ἴω] ce Ω [Ὁ] ne .} o 

= - s ας ὡς 5 79 s ~ 

τῆς αὐτῆς μετεφέρθη φιλολογίας. AAA’ ἴσως τις ἐχ τῶν 
\ , ~ N 

ξ΄ τας VENITSEORC —S00COUS TiC) πα ΟΣ ΟΞ 

ee γα eee 
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συστήματος, καθ᾽ ὃ ἡ διήγησις περιστ πος 

ὃ αὐτὸ πρόσωπον, εἶνε ἀπροσδιόνγυσα 

τῶν διαφόρων ἄλλων ἀναγνωσματαρίων eae 

ὅμως τοιοῦτο 
᾿ 

ὮΝ ° 

TOU 

ὕ συστήματος. ὡς πρὸς τὸν «᾿Απάτριδαν 

ἐπιχείρημα χαταρρέει ἀμέσως, χαθότι διὰ τῶν ὀλίγων αὐ- 
ev 

τοῦ σελίδων fies pea 7 7 9 ae ne ὃ ὕψιστος πατριω- 

ἰς τὸ 
»“ 

τὰ δύο sand 3 oy στοιχεῖα ere. τὰ 1 nile διὰ τὴν πρόοδον 

ἑγὸς ἔθνους, καὶ τὰ ὁποῖα πρὸ πολλοῦ ὥφειλον va ἐπιδιω- 

ὕσεως, ἀλλ᾽ ἀχόμη 

ν συμβαίνει δῆλά oy 

ὅ,τι παρατηρεῖται εἰς ἔργα τοῦ αὐστηροῦ συγχεντρωτιχοῦ 

συστήματος, St οὗ ὁ μαθητὴς παραμένει συνήθως ἄμοιρος 

τῶν πολλαπλῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἐξωτερι- 

διὰ τῆς δημοσίας ἡμῶν ἐχπαιδεύσ 
oN ® Dd ἢ δὲ 

ι 

χαὶ ἄλλαι γνώσεις ἱκαναὶ διδάσχονται᾽ 

χὸν KOTWOY. 



IXTOPIA ΜΙᾺΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩ͂Σ 
‘“‘May the young Man never know what 

it is to be a Man without a Country.‘ 

Puitip NoLAN’s FRIENDS P. 470. 

Se se ὌοΠρΠῚ τ 5 

> ~ ? ; > Pe 

Τὴν ἰδέαν τῆς ἐξελληνίσεως τοῦ «᾿Απάτριδος» συνέλα- 

boy χατὰ τὸ 1896—1897, xa0’ ὅν γὴν ἐσπούδαζον ἐν 

τῷ French-American College τῆς πόλεως Spring- 

field Mass. ᾿Ελληνίδες τινες * μαθήτριαι τῆς Σχολῆς ἐκχεί- 
γης, ὡς ὁ πρὸ μιᾶς ἢ δύο γενεῶν ἐχλατινισθεὶς ᾿λληνιχὸς 

πληθυσμὸς τοῦ Chapelle Grecque τῆς Κορσιχῆς, εἶχον ἀπο- 

μάθει τὴν Ἰϑλληνιχὴν χαὶ εἶχον ἀποξενωθή τῆς Θρησχείας 
ἐχείνης, ἥτις ὑπήρξε τῆς δουλε είας 7 παρήγορος χαὶ τῶν ἐθνι- 
κῶν ἀγώνων παραστάτης. Αἱ κόραι αὗται μοὶ ἔδωσαν ἐν μι- 

ρογραφίᾳ μίαν ἀπαισίαν εἰκόνα τοῦ wise gi ἐν Ae χῇ 

μέγ, ἧς τοῦ λληνισμοῦ, ὅστις ἐργῶδες ἔχει νὰ Stat ἐς 

En στάδιον καὶ ἡρωϊχὸν γὰ ἐπιτελέσῃ ἄθλον, ἵνα ἀποφύγῃ 
- , \ 

τὴν ξενιχὴν ἐπήρειαν xat τὴν βαθμιαίαν ἀφομοίωσιν μετὰ τῶν 

περιχυχλούγτων αὐτὸν στοιχείων. 
[2 - £ π᾿ - \~- 9 

Ὡς γνωστὸν ἡ ζωτιχότης τῆς ᾿λληνιχῆς φυλῆς ἀπε- 

Qu [ OM-~ 
“Oo 

[Ὁ] Cc 
Activ fl By ees. - ay Gennes arenes Me pee 5 τ δείχθη ὡς ETL τὸ πολὺ ἀνεπαρχὴς EV μέσῳ λαῶν 

, 
t 

Ὡς 3 , ’ > “ 5 . 5 

δ᾽ Εκτενέστερον περὶ τούτων ἔγραψα εἰς σειρὰν ἄοϑρων δημο- 
, ε ‘ A a4 “ εὖ > [4 e ‘ 

σιευϑέντων ὑπὸ τὸν τίτλον “ta “Anouvnuovetuata ἕνὸς 

σπουδαστοῦ.“ : 

4 
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ὠ.---..-ς 

Πελοποννησίων ἐν ᾿Αμεριχῇ; * ᾿Εντὸς ἑνὸς μόλις αἰῶνος 
At b A ~ ς , 9 - e > la 3 , A 

ἕν ἐθνιχὸν μνῆμα ὑψώθη ἐχεῖ, ἡ ἀποιχία ἀφωμοιώθη μετὰ 
- ” , ae = , ῳ \ 3 ~ 

τῶν ἄλλων στοιχείων xat ἐξηφανίσθη, ἵνα μὴ ἐγερθῇ ποτε 

διὰ τὴν “HAAnvexty Πατρίδα. Kat ὁ ἐθνολόγος, ὁ ἱστοριο- 
δίφης ἢ πᾶς τις ἄλλος μάτην θὰ τὴν ἀναζητήσῃ πλέον ὡς 

ὑφισταμένην ὕπαρξιν---ἀνήχει εἰς τὸ παρελθόν. Πόσοι Ἔλ- 

ληνόπαιδες γεννηθέντες ἐν ᾿Αμεριχῇ ὀλίγας μόνον λέξεις 
γνωρίζουσιν ἐκ τῆς γλώσσης μᾶς χαὶ ἄνευ ἐθνικῆς σύνει- 

δήσεως φέρονται ἀχατασχέτως πρὸς τὴν αὐτὴν τύχην; Πό- 

σοι ἐπίσης μεταξὺ ἡμῶν προσεχώρησαν εἰς ξένα δόγματα, 
3 , x , \ ~ e re , 

ἐγχατέλειψαν τὴν Θρησχείαν μετὰ τῆς ὁποίας συνεζυμώθη 
" ” Δ ὦ , sy , ~ ~ 

τὸ “HOvocg χαὶ ἵνα χαλύψωσι τὴν στείρωσιν τῶν χαρδιῶν 

των, αἵτινες δὲν πάλλουσι διὰ τὸ γλυκὺ τῆς Πατρίδος ὄγο- 
᾿ ἊΨ , 4 9 ἃ / \ Ag ~ \ ~ 

μα; ἀνεκύρηξαν, ὅτι οὐδεμία μεταξὺ Αὐτῆς καὶ τῆς Θρη- 
σχείας ὑφίσταται σχέσις. * 

Οὐδεὶς δύναται ν᾽. ἀρνηθῇ τὸ ἑξῆς: τὸ πᾶν ἐντεῦθεν τοῦ 
ἌΝ ~ / “ ες , er ” 

Ατλαντιχοῦ συντείνει ὅπως λησμονήσωμεν, ὅτι εἴμεθα 
IS / A Ἕλληνες. ᾿Εν ταὐτῷ δὲ ὅτι εἶνε ἀδύνατον νὰ συνδεθῶμεν 

* « 1767. ᾿Αποικίαν Πελοποννησίων ἄγει εἰς Φλώριδα τῆς ᾿Αμε- 

ρικῆς 6 ἰατρὸς Τουρνβύλλος, οἵτινες ἑνωϑέντες μετὰ Κορσικανῶν 

κληρουχοῦσι 60 στρέμματα γεωπονίας. Οὗτοι κατοικοῦσι τὴν Νέαν 

Σμύρνην, γειτνιάζουσαν τῷ “Αγίῳ Δομίγκῳ.““--ελίρρυτος. 

* “Kai ὅμως δὲν νομίζω νὰ μὲ πλανᾷ ἡ ἐϑνωκὴ φιλαυτία, ἐὰν 

_ εἴπω, ὅτι ἐν μέσῳ τοσούτων ἀγώνων τῆς αὐτῆς φύσεως, 6 “ Ελλη- 
‘ 5 δ᾿ ~ 9 ~ , , J A " 

γικὸς ἀγὼν τοῦ 1821 διατηρεῖ πάντοτε ϑέσιν ξξαιρετικὴν καὶ προ- 
~ ~ , 4 3 5 , 5», 4 , ~ 

γομιοῦχον. Τοῦτο δέ, διότι εἰς οὐδένα ἄλλον τὸ μέγεϑος THY κατορ- 

ϑωμάτων ὑπῆρξε τοσοῦτο δυσανάλογον πρὸς τὴν μικρότητα τῶν 5 

μέσων, διότι εἰς οὐδένα ἄλλον συνηνώϑησαν τοσοῦτον ἐναρμο- 
t a) , Ξ , ~ ~ \ COE , vies at ἐνδοξόταται παραδύσεις τοῦ Π͵ατριωτισμοῦ καὶ ai ὕψηλό- 

nN 

τεραι ἐμπνεύσεις τῆς Θρησκείας, τὸ Τὰν ἢ ἐπὶ Tas τῶν Σπαρ- 
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\ ~ 2 , \ ἽΝ ΞΡ She τεγῶς μετὰ τῶν ἄλλων στοιχείων χαὶ ἀποτελέσωμεν YVT- 

σιον wet αὐτῶν ἀδελφὸν σῶμα. 
td va 9 ’ὔ e Ξε Pe = / _ , 

όμεθα, εἶνε ἀληθές, ὡς ἄλλοι λαοί, πλησίστιοι 

( ξαμερικανισμὸν, ἀλλὰ eed χαὶ *AT ὀλίγον, 

μέχρις ὅτου τὸ aes καγνδῦλι τοῦ πατριωτισμοῦ χαὶ τῆς 

Aeternum vale <Eldnvuel Πᾳατρὶς ἀκουσϑῇ, 

μία φωνὴ γλαυκὸς ἀπηχήσῃ .... .. 

Ἤδη δὲν θὰ ἦτο ἄπορον, ἂν χαὶ πρωτοτύπως 

τις ἐν τῇ νέᾳ ἠπείρῳ τὸν «ἴΑνθρωπον χωρὶς Πατρίδα». Τὸ 
᾽ . A ev A \ 

moa ae Sais πρῦ weve ἰδίου ημιονφγέματος, τ τοῦ ὁ- 

ποίο 
τάρρασυ τοῦ μὰ δὴ aka ματος TOU Hale Ue ne 

ποίθησιν, ὅτι τὸ ἔργον τοῦτο θὰ ἠδύνατο va ὑποθερμάνῃ 

τὸ αἴσθημα τῆς φιλοπατρίας ἀφ᾽ ἑνός, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἀπο- 

6) a word to the wise, εἶδός τι σάλπιγγος, ἥτις διαρ- 
χῶς νὰ σαλπίζῃ: 

“Ti φρικτὸν νὰ μὴ ἔχῃ τις μίαν πατρίδα καὶ 

quo vadis, μετανάστα, τόσον μακρὰν τῆς ᾿Ελ- 

δι τ, 

τιατῶν καὶ τὸ ἐν Τούτῳ Nixa τοῦ Κωνσταντίνου. ᾿ὰν δὲν 

ὑπῆρχε τὸ κρᾶμα τοῦτο τοῦ ἐϑνικοῦ καὶ ϑρησκευτικοῦ ἐνϑουσια- 
- , ‘ 5} [ , ‘ 5 , > 4 ΄ 

σμοῦ, πόϑεν ϑὰ ἤντλουν οἵ πατέρες μας τὸ ἀκατάβλητον ἡϑικὸν ϑάρ- 

ρος, ὅπερ ἀπῃτεῖτο, ὅπως ἀναλάβωσι καὶ διεξαγάγωσι νικηφόρως 

ὄγωγνω, τοῦ υπουίυυ ἡ ιστορια τῶν νεωτέρων χρόνων δὲν ἀναφέρει 
ὙΌΣ ὁ » 3 ἀκ 

ἄλλον αγισώτερον ; “ AiéEarvd. Σ. Βυζάντιος 
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eye «5 CO = ΤΑ ne eg αὶ ρος ἌΝ «ἐν Α Α 

Ὑπὸ τοιαύτας σχέψεις χαὶ ἐλπίδας, ἀπηύθυνα πρὸς τὸν 
A 

συγγραφέα τοῦ «᾿Λπάτριδος» τὴν ἑξῆς ἐπιστολήν: συγγραφεα τοὺ καλὴν ἐύνς ἢ ξΞ-ῆς Φ ιν NNY : 

Springfield, Mass., Feb. 24, 1907. 

Rev. Edward E. Hale, 

Chaplain of the Senate, 

Washington, D. C. 

Dear Sir: 

I have been studying your book “*The 

Man without a Country’ and in it I find, as-all 
its students must, something of the lovely Par- 

thenon, indeed something of the good and beauti- 

ful world. I thougth thatthe author of such a gem 

not only is able to kindle love for his own great 

and glorious country, but also through translation 

might arouse the same feeling for a country equ- 

ally great and glorious in history and hopes— 

namely Greece. 

Therefore I write asking your permission to 

translate this masterpiece into the tongue of 

Plato and Aristotle, into that language which 

has among its wonderful stories, this teaching: 

“Both by Gods and men fatherland should be 

honored, held more sacred and in greater esteem 

than father, mother, or any other ancestor or 

relation." 
Respectfully yours. 

N. A. FLETORIDES 
A Law Student. 



38 Ὁ ΑΠΑΤΡΙΣ 

Ἤτοι: 

Πρὸς τὸν aid. Edward E. Hale, 
“Ιερέα ἐν τῇ Teoovoia τῶν ᾿Πνωμ. Πολιτειῶν.. 

9 Α 7, 

«ἀγαπητὲ κύριε, 

Διῆλϑον ust ἐπιστάσεως τὸν ὑμέτερον, Απατριν“ 1] μ ς μέξτξθρον,, Q 
καὶ εὗρον EV αὐτῷ, ὡς πᾶς τις ὀφείλει νὰ ἀνεύρῃ, 

53 - ’ ~ ~ 3 , ’ὔ ’ 

τι ἐκ tov ϑείου Llagvev@voc τῇ ἀληϑείᾳ μίαν γά- 
ow εἰλημμένην ἐκ τοῦ ἀρχαίου κόσμου. ᾿Εσκέφϑην 

’ [4 e ‘ e A , 5 ’ . δέ, ὅτι ὃ συγγραφεὺς ἑνὸς τοιούτου ἀοριστουργήμα- 
Ξ3 ee | A <A τὶ A \ ae ’ ’ 

τος οὐχὶ μόνον εἶνε ἱκανὸς νὰ ἐμπνέῃ φιλοπατρίαν 
εἷς τὰς ψυχὰς τῶν τέκνων τῆς μεγάλης καὶ ἐνδό- 
ξου αὐτοῦ πατρίδος, ἀλλ᾽ ἐπίσης δύναται νὰ μετο- 

χετεύῃ τὸ αὐτὸ αἴσϑημα εἷς τὸν λαὸν χώρας ἐξ 
ἴσου ἐνδόξου καὶ μεγάλης εἰς παραδόσεις καὶ ἐλ- 

πίδας --- τὴν ᾿ Ελλάδα. 

“Συνεπῶς σᾶς παρακαλῶ, ὅπως μοὶ ἐπιτρέψητε 
va μεταφράσω τὸ ἀριστοτέχνημα τοῦτο εἷς τὴν 
γλώσσαν τοῦ Π]λάτωνος καὶ τοῦ ᾿Αἀριστοτέλους, εἰς 

τὴν γλῶσσαν ἐκείνην, εἰς τὴν ὁποίαν τὸ πρῶτον ἕἐ- 
’ ε ¢ ~ 3 ’ Ἐκ » ‘ A 

γράφη ἡ ἑξῆς ἀλήϑεια.. “Πατρός te καὶ μητρὸς 
καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἔστιν 
ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ μείζονι 
μοίρᾳ καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνϑρώποις.“" 

“Χαιρετίζων ὑμᾶς εὐσεβάστως 

διατελῶ, 

NIKOS A. ΦΛΕΤΟΡΙΔΗ͂Σ, 
:“ΣΣπουδαστὴς τοῦ Arzaiov. ῃ 
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Ὁ Xt Ξ ‘ \ ~ , cade , πολὺς συγγραφεὺς μετὰ τῆς. διαχρινούσης αὐτὸν εὐὖ- 
γενείας καὶ λεπτότητος εὐηρεστήθη νὰ μοὶ ἀπαντήσῃ οὕτω: 

" 

Eowaro E. HALE 

ze Fees ee αὐ ee 

G an honrennt 8: 

py ἢ 

εἰ ες: Cee Pres ded = 

ΠΣ ες Opie Kk. 

J bake one 
: ge fe 2 

Edu ler. 

5. 
ee ak 
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᾿Αγαπητέ μοι κύριε, 

᾿Ελαβον τὴν ἐπιστολήν σας καὶ ἠσϑάνϑην τιμὴν 
καὶ εὐχαρίστησιν ἐκ ταύτης. 

Θὰ εὐχαριστηϑῶ πολὺ ἔτι νὰ μάϑω, ὅτι τὸ 
βιβλίον μετεφέρϑη εἰς τὴν ᾿λληνικήν. 

᾿Ασμένως στέλλω σοι τὴν τελευταίαν ἔκδοσιν 
αὐτοῦ. 

“Υμέἕέτερος 
EpwarpD E. HAte. 

᾿Απαντῶν εἰς ταύτην ἔγραψα τὰ ἑξῆς: 

Springfield, Mass., Feb. 5, 1907. 

Rev. Edward E. Hale. 
My dear Sir: 

I am grateful for your consent and 

for the book. As soon as possible I hope to be 

able to return the latter to you in its Greek garb. 

Yours sincerely 
‘ N. A. FLETORIDES 
Ητοι: 

3 ΄ ’ 

«ἀγαπητέ μοι κύριε, 

Διατελῶ εὐγνώμων ὑμῖν διὰ τὴν συγκατάϑεσίν 
‘ 4 A , a A δι τ ὦ 4 

σας καὶ διὰ τὸ βιβλίον. Ὅσον to δυνατὸν ταχύτε- 
oov ἐλπίζω νὰ ἐπιστρέψω ὑμῖν τὸ τελευταῖον ὑπὸ 
τὸ ᾿Ελληνικόν του ἔνδυμα. 

“Υμέτερος ὅλως 
ΝΙΚΟΣ A. ΦΛΕΤΟΡΙΔΗΣ 
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A . 

Δὲν ἀπαιτεῖται ve λησμονήσῃ τις τὶ ἐγεννήθη, ἢ νὰ ἀρ- 

γηθῇ τὴν χώραν του διὰ νὰ ἐχτιμήσῃ τὰ μαθήματα, τὰ 

ὁποῖα ἐγχλείει.. ἡ παραδολὴ αὕτη. [ἰᾶς ὅστις ἀγνοεῖ, 

ὅτι ἡ δάφνη αὐξάνει πάντοτε εἰς τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου, ἢ 

στερεῖται. ἐθγιχοῦ ἐγωϊσμοῦ, ἢ συντείνει εἰς τὸν ἐχφυλισμὸν 

τοῦ ἔθνους, ἢ δὲν ὑποδεικνύει τὰς προλήψεις καὶ τὰς χοι- 

γωνικὰς συνθήχας, * αἵτινες, βαρύνουσι τὸν λαόν μας, δύνα- 

ται va θεωρηθῇ ὡς ἄπατρις. «]ᾶς τις γενικῶς, ὅστις διὰ 

τῶν ἐμπαιγμῶν του, ἢ διὰ τῶν ὑστεροθουλιῶν του ἢ διὰ τῆς 

ἀναχοινώσεως τῶν μυστιχῶν τῆς χώρας. του παύει πρὸς 

στιγμὴν τὴν πρόοδον, ἥτις φέρε: τὴν εἰρήνην μεταξὺ τῶν 

ἐθνῶν, ἢ καθιστᾷ ἀδύνατον τὴν βούλησιν τῆς πολιτείας ὅπως 
‘ 

- 

ἐξασφαλίσῃ δικαιοσύνην μεταξὺ τῶν πολιτῶν ἢ γενιχῶς 
ὑποδοηθήσῃ τὴν μεγαλειτέραν ζωὴν τοῦ ἔθνους εἶνε «wi- 

thout a Country», παρατηρεῖ ὁ συγγραφεύς. 

᾿Αλλ οὐδεὶς τούτων χατηράσθη τὴν χώραν του, οὔτε 

ἀπηρνήθη αὐτήν. 

ὑδεμία ἐν τούτοις ὑφίσταται διαφορά᾽ χαὶ οὗτοι εἶγε 

* Drive the cold shadows of dark night away, 

and hail the sunlight of a new born day. 
Open thy lustrous eyes oh! Greece and see. 

.Wake! Let the deep sleep be o’er, 

and be undying Greece for ever more.‘ 

The.Wandering sof -ti gra. 

“Ελλάς ! οίψε μακρὰν tas προλήψεις καὶ τὸ σκότος, τὸ ὁποῖον 

σὲ ἐπισκιάζει καὶ χώρει πρὸς τὴν κοινωνικὴν ἀναγέννησιν καὶ τὴν 

δημιουργίαν χαρακτήρων. ᾿ Ἐγέρϑητι τοῦ πολιτισμοῦ μήτηρ ἐκ τοῦ 

παγεροῦ ὕπνου καὶ γενοῦ πάλιν ἀϑάνατος “Ελλάς. 
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€ 

; 
δα πὸ φιλολογίαν ὁ «ἴΛπατρις», εἶνε ἀρχετὸν 

ἐὰν θερμάνῃ ἐπὶ πλέον τὸ αἴσθημα τῆς φιλοπατρίας, ἀρκεῖ, 

ἐὰν = ἀσθενὲς, Ras ἀναστείλῃ ὀλίγον ὅ ὅ,τι φέρει ὍΠΗ 

πρὸς τὴν ἀϑομοίώσθ, μετ᾽ ἄλλων λαῶν, εἶνε ἀρχετὸν, ἐὰν 

Kat ἤδη, ἐὰν οὐδὲν ἄλλο προσχομίσῃ εἰς τὴν Ἕλληνι- 
, ot 

> 

εἰς χἄποια ἀπὸ τὰ πονεμένα ἐχεῖνα στήθη, τὰ ὁποῖα διαρ- 
- A ” e 9, - - 2554 9 , A 

χῶς θὰ ἔδερον of ἄνεμοι τῆς ξενιτειᾶς ἐὰν ἐμθάλλῃ τὸν 

πειρασμὸν τῆς παλινοστήσεως. “Hav εἰς μίαν χαὶ μόνην 

τοιαύτην ἑλληνικὴν ψυχὴν, &% τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ἀνὰ χεῖ- 
a 7 > ~ e , = A 9 , e b \ 

ρᾶς βιθλίου ἀναφυῇ ὁ πόθος οὗτος xat ἀπηχήσῃ ἡ εὐχὴ 

τῶν Σαλαμινίων γαυτῶν: 
“ Γενοίμαν ἵν᾽ ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου 

πρόβλημ᾽ ἁλίκλυστον, ἄκραν 

ὑπὸ πλάκα Σουνίου, 

τὰς ἱερὰς ὅπως 

cea μας ᾿Αϑάνας“, 
ες ς ” 

ὁ σχοπὸς διὰ τὸν ὁποῖον ὁ W Axatotcn μετεφράσθη ἐπέτυχε 

τελείως. 

See ee 

"BH 9 , 1, = ὅ) mS aN A 5 i \ / \ τχῶ -ἀνγαγράψει ὅλα meee τὰ φιλολογιχὰ περίεργα xat 
ἐπεισόδια, τὰ ὁποῖα συνδέονται μετὰ τοῦ πρωτοτύπου «’ A- 

\ 

πάτριδος». ᾿Αχουσίως τρόπον τινὰ φέρομαι ἤδη εἰς τὴν ἀνα- 

5 αφὴν χαὶ ὀλίγων Ex τῶν πολλῶν ἐπεισοδίων τῶν στενῶς 

χομένων μετὰ τῆς ἀνὰ χεῖρας μεταφράσεως. [Πιστεύσατέ με 
i) « 

δ τῷ, 

πολὺ ἀμφεταλαντεύθην, ἂν ἔπρεπε τὰ χατωτέρω νὰ 

ἴδωσι τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος χαὶ δὲν θὰ τὸ ἔδλεπον, ἐὰν 

δὲν ἐθεωροῦντο πρόσφορα διὰ τὸν σχοπόν, τὸν ὁποῖον ἡ ε 
\ 

oc My εἴ 

, chy ᾿Ελληνικὴν μετάφρασις τοῦ «᾿Απάτριδος» ἐπιδιώχει. 

Ὅτε τὸ πρῶτον κατὰ τὴν θην Μαρτίου 1897 ἠγγέλθη 
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διὰ τῶν «Θερμοπυλῶν» ἡ ἔχδοσις τοῦ «᾿Ανθρώπου ἴΑνευ 
4> = ~ 5 , 3 / cys / \ Πατρίδος», εἷς τῶν πολυτίμων ἐν Νέᾳ ‘Yéoxy φίλων, μοὶ 

At 4 
” \ Sia 2 ae τ 5.8 ’ 4 ἔγραψε τὴν ἑξῆς ἐπιστολήν, ἥν πιστῶς ἐξ edAabetac 
παραθέτω: 

᾿Εν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 15y Μαρτίου 1897. 

᾿4γαπητέ μοι Νῖκο, 

‘“L’ idee de patrie embrasse le passe’, le 
present et |’ avenir.‘‘ — A, ΤΕ ιν: 

“Ζὲ ἐγνώρισα ἔκ tod πλησίον ἐνδιαφερόμενον 
πάντοτε διὰ λαογραφικὰς μελέτας καὶ ἐνόμιζον, ὅτι 
σπουδάζεις τὴν ᾿4γγλικὴν, ἵνα νέας κάμῃς ἐρεύνας 
εἰς τὰς πλουσίας παραδόσεις τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν 
λαῶν καὶ ἰδίως εἰς τὴν ἡ μετέραν δημώδη φιλολο- 
γίαν (Greek folk lore), ἥτις ἀπεϑησαυρίσϑη εἰς 
τὴν γλῶσσαν ταύτην. Ἤλπιζον, ὅτι ἐπανῆλϑες πά- 
λιν εἰς τὸν ὡραῖον μαϑητικὸν βίον, ἢ χάριν ἐπεξερ- 
γασίας τοῦ ἔργου ἐκείνου ἢ χάριν ἀνακουφίσεως ἐκ 
τοῦ πολυπλάγκτου βίου, τὸν ὁποῖον διήνυσας ἀφ᾽ 
ὅτου, ὡς μὴ ὥφειλε, ἄφησες τὴν ἀμφίρρυτον πα- 
τρίδα σου. Ilag’ ἐλπίδα ὅμως ἤκουσα νὰ μᾶς ἀ- 
γαγγέλλῃς τὴν ἔκδοσιν βιβλίου ὅλως διαφόρου φύ- 
σεως. Aév πρόκειται πλέον περὶ τοῦ μαρμαρω μέ- 
vou βασιλῃᾶ μας καὶ τῆς Γοργόνας, ἥτις ἐρω- 
τὰ ἂν ζῇ ὁ βασιλεὺς 4 λέξανδρος. Οὐδὲν ἐξ 
αὐτῶν. Πρόκειται ἤδη περὶ τοῦ ,,Avdodnov 
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dvev Πατρίδος.“ Ὁ tithog ὅμως οὗτος τοῦ νέου 

ἔργου σου διατελεῖ év παγερᾷ ἀντιϑέσει πρὸς πᾶ- 

σαν Ἑλληνικὴν ψυχήν, τὴν ὁποίαν καὶ κατὰ τοὺς 

σχοτεινοὺς ἀκόμη χρόνους τῆς δουλείας διεϑέρμανεν 

ἡ ἰδέα τῆς Πατρίδος. Τὴν ἀλήϑειαν ταύτην ὅμολο- 

γοῦσι τὰ δημώδη ἄσματα, εἰς τὰ ὅποῖα ἀπεκρυσταλ- 

λώϑη ἡ ἱστορία τοῦ ἔϑνους ἕν τῇ δουλείᾳ, καὶ αἵ κο- 

ρυφαὶ τῶν εὐγράμμων βουνῶν μας, ἐπὶ τῶν ὁποίων 

ὁ κλέφτης χάριν αὐτῆς τῆς πατρίδος 

»»"Ολημεροῦλα πολεμᾷ, τὸ βράδυ καραούλι."" 

“ὥς γνωστὸν ὃ “Βλληνικὲς λαὸς κατὰ τὴν μακρὰν 

αὐτοῦ σταδιοδρομίαν ὑπῆρξε πολλάκις δοῦλος, οὐ- 

δέποτε ὅμως Γάπατρις, πίπτων δὲ πρὸ τοῦ ναοῦ 

τῆς Ayiacs τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἔφερε κεκρυμμένην 

τὴν ἰδέαν τὴς ΠΙἊατρίδος καὶ ἤλπιζεν, ὅτι." 

“Πάλι μὲ χρόνια μὲ καιροὺς, mahi’ δικά μας ava“ 

ὡς ἔψαλεν 6 ραψῳδὸς τῆς ἁλώσεως. 

Δέχϑητι τὰ βέλτιστα 
| eb eo 

Y. I. ᾿Ἐντεῦϑεν ὅμως τοῦ ᾿Δτλαντικοῦ τὸ πᾶν ἐμπνέει λήϑην 
τῆς πατοίδος. 

Idem. 

Ἕν ἀχό bun περίεργον σχετιχώτατον πρὸς τὸν «᾿Απάτριδαν 

θὰ διηγηθῶ ἤδη, χαὶ τὸ ὁποῖον οὐδέποτε θὰ λησμονήσω. 

Εἰς τὴν πόλιν Springfield τῆς Μασσαχουσέτης ἐγνώρισα 
A 

τὸν ποιητὴν W. G. Ballantine, ὅστις ὑπὲρ. πάντα ἄλλον 



O. ΑΠΆΤΡΙΣ 45 

os A (ἢ Pa] Q- 
> 

ao = 
oo 
2S 
2 cl & ) 

R 3.3) R~ τῳ ἴω] Cc O7 O/ °o x «} R - mo J | [Ὁ] «} Cc ra [Ὁ] ~ “ὩΣ R SC to) nt [9] το “ 

3 

, 

ρευσε ios re οὕτω μοὶ ἀπήντησε: 

— «Σᾶς cuyyatow διὰ τὸ ἔργον τοῦ ὁποίου ἐπελήφθητε᾽ 
‘ 

εἶνε ula ἀπὸ. τὰς ὡραιϊοτέρας ἱστορίας μᾶς». ) 

᾿Αχκολούθως δ᾽ φιλέλλην συνομιλητής μου προσέθηχε: 

-«Συνήντησά ποτε πλανωμένους Ἕλληνας ἐρ᾽ 

«} 13) a Pas ἴω x ca Q- σὴ Qe 2 R << a “ 
A 9 > 

UE ἀπεριγράπτους χαχουχίας διέ 

* “QO W.G. Ballantine, καϑηγητὴς ἔν τῷ Training School τῆς 

πόλεως Springfield Μαβ5., ὁμιλεῖ τὴν ἀοχαίαν καὶ νεωτέραν “EA- 

ληνικὴν, τὴν ὁποίαν ἐσπούδασεν ἐν ᾿Αϑήναις. “EE ἀφορμῆς “Ελληνος 

ὀπωροπώλου μὲ τὸ πούσ--κάρο, τὸν ὅποῖον συνήντησεν ἐν λεω- 

φόρῳ τινὶ τῆς Bootwrns πιϑανῶς, ἔγραψε τὸ ἀκόλουϑον χαρακτη- 

οἰστικὸν ποίημα, ὑπὸ τὸν τίτλον “Α Roman“, τὸ ὁποῖον δὲν 

γνωρίζω, διατὶ δὲν περιῆλϑεν εἷς γνῶσιν τοῦ ἐν ᾿Αμερικῇ ᾿Ελλη- 

γικοῦ; τύπου." 

Ἴνναϑ in the crowded avenue; o’erhead 

Thundered the trains; below, the pavement 

shook 

With quivering cables. Everywhere the crush 

Of horses, wheels and men eddied and 

swirled. 

A river of humanity swept by 

With faces hard as ice. I stopped beside 
A little push-cart filled with Southern fruits 

And dickered with the huckster, ‘‘Three for 

five?“ 
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χαράδρας τῶν Δυτιχῶν []ολιτειῶν. Πόσον of ἀτυχεῖς ἐκχεῖ- 
- a. 

yor βιοπαλαισταὶ ὡμοίαζον μὲ τοὺς μυρίους τοῦ 'βιενο- 

“No, two,‘‘ in broken English. There we 

stood— 

He shabby, stooping, wolfish, all intent 

Upon a penny, I to him no more 

Than just another stranger from the throng 

Trampling each other in this fierce New 
- World. 

Then looking in his sordid eyes I said, 

Using the tongue of Plato and of Paul: 
‘‘Art thou a Roman?‘ Never magic word 

Of wizard or enchanter wrought more sure. 

The man erect, transfigured, eyes on fire, 
Lips parted, breath drawn fast, thrust in my 

hands 

His double handful. Huckster? No, a king! 
‘‘Could I speak Romam? Did I share it all— 

The memories, the pride, the grief, the hope?*’ 

Then welcome to the best of all he had. 

Wouldst know, self-glorified American, 
The name that sums the grandest heritage 

Race ever owned? ’Tis ‘‘Roman‘ spoke in 

Greek: 

Romaios they call it. Constantine the Great 

Fixed his new capital where East meets West, 

Brought Rome’s imperial law, the Cross of 

Christ, ; 

The art and tongue of Greece—the whole 

world’s best; 

And in that fairest spot new Christian Rome 
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φῶντος, τοὺς περιπλανωμένους εἰς τὰς ἀχανεῖς ἐχτάσεις xat 

τὰ ὄρη τῆς Μιχρᾶς ᾿Ασίας. Τοὺς ἐπλησίασα καὶ τοὺς ὡμί- 

Reigned queen a thousand years, until the 
Turk 

Fell like a blight, and darkness shrouded all. 

But still that name lives in the exile’s dreams, 

All glories, Hebrew, Christian, Roman, Greek, 

Blend in that one unequalled Romaios, 
Abraham, Moses, Homer, Phidias, 

Caesar, Paul, Chrysostom, Justinian, 

Bozzaris, Ypsilanti, Byron, all 

Are his. O blest America, these men 

That come in rags bring jewels in their hearts 

To shine resplendent in thy future’s crown! 

SPRINGFIELD, MASS. 

Ἢ μετάφρασις tod ποιήματος τούτου ἔχει οὕτω ." 

Ἐντὸς τῆς πληϑούσης λεωφόρου ἄνωϑεν οἱ ἐναέριοι σιδηρό- 

δοομοι ἐκρότουν, κάτωϑεν δὲ τὰ λιϑόστρωτα ἐσείοντο μὲ ta παλλό- 

μενα σύρματα. Πανταχοῦ ἕν συνωστισμῷ ἄλογα, ἅμαξαι καὶ ἄν- 

ϑρωποι περιεδινοῦντο καὶ συνεστρέφοντο. Χείμαρρος ἀνϑοώπων 

διήρχετο πρὸ ἐμοῦ ὁρμητικὸς μὲ ἀσυμπαϑεῖς μορφάς, ὡς 6 πάγος. 

᾿Εστόϑην πρὸ χειρραμαξίου, τὸ ὅποῖον ἦτο πλῆρες ἀπὸ καρποὺς 

γοτίων χωρῶν καὶ συνεφώνουν μὲ τὸν πλανόδιον πωλητὴν λέγων." 

“Three for five? “πέντε ¢ τὴν πεντάρα;“---“Νο two “Oye Ovo" 

ἀπήντησε μὲ προφορὰν ἐσφαλμένην. “Exst ἱστάμεϑα ---αὐτὸς xaxoev- 

δεδυμένος καὶ κυρτωμένος μὲ βλέμμα λύκου προσηλωμένος ἐπὶ ἑνὸς 

ὀβολοῦ (penny): ἐγὼ δὲ δὲ αὐτὸν ἤμην μόνον εἷς ἕτερος ξένος ἐκ 

τοῦ πλήϑους τοῦ καταπατοῦντος 6 εἷς τὸν ἕτερον ἐν τῷ ἀγρίῳ τούτῳ 

ΜΝέῳ Κόσμῳ. 

Τότε προσβλέψας εἷς τοὺς πλεονεκτικοὺς ὀφϑαλμούς τοὺ εἶπον, 

κάμνων χρῆσιν τῆς γλώσσης τοῦ “Πλάτωνος καὶ τοῦ Παύλου “—ei. 

oat Panos ; “ j 
9 ‘ I Se ~ - 

Οὐδέποτε μαγικὴ. λέξις μάγου  yontevtod 2&7 
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2 ε 

λησα ἑλληνιστί, ε δὲ aaa TEAELWG, 0,Tt 6 τοῦδε 

ὃ 

, 

TOT 

ioe © Neue \ A , 
ποιητής σας ἀφ οτ ιἰὰ τὸν ἐγχαταλειφθέντα ἐν Λήμνῳ 

9 - DA “Ἢ 

Φιλοχτήτην. Καὶ ὅμως ἐχεῖνοι δὲν ἦσαν ἐγχαταλελειμμένοι 
\ Sa 9 > , A 9 ’ ν 

war δὲν ἠδυνήθην νὰ ἐννοήσω τὶ Cyto! 

χαὶ οἱ λοιποὶ τῶν ὑμετέρων εἰς ἀπομεμαχρυσμένας πλανώ- νὰν 4 Ν ων ᾧ WETEO Ses ἐν UE. VY νὴ ς Ε wi 

, 

βενοι χωυρᾶς.. . .ὄ s - $5 

4 , 5 ‘ 3 Ἂς Ε ε 5 ‘ 5 ‘ 

oxnoe μεγαλειτέραν ἐπιοροὴν ἐπὶ ἄλλου, Ὃ ἀνὴρ εὐϑυτενὴς, μετα- 

μεμορφωμένος, μὲ ὀφϑαλμοὺς φλέγοντας, μὲ χείλη ἠνεωγμένα, μὲ 

πνοὴν ταχεῖαν ἔϑεσεν εἷς τὰς χεῖοας μου διπλῆ χερλα. 

Πλανόδιος ! * Oxt! Βασιλεύς ! ““ΕΠΣὰν δυνάμην νὰ ὁμιλήσω τὴν νεω- 
, e aan s 54 35 ‘ ‘ , ‘ 5 [4 

τέραν “Ελληνικὴν, ἐὰν εἶχον κοινὰ τὰ πάντα---δηλαδὴ τὰς ἀναμνήσεις, 
‘ δ , ‘ ΄ Al 5 , 2 5 ’ εἶ 5) 

τὴν ὑπεοηφάνειαν, τὴν ϑλίψιν, τὴν ἐλπίδα, τότε ἠδυνάμην νὰ ἔχω 
A , 74 , HE 

τὰ ἄριστα ὅλων ὅσα εἶχε. 
»η ‘ , J - ΄ 3 \ δ » ‘ e ~ 

Θέλεις νὰ γνωρίσῃς αὐτοδοξασμένε ᾿Αμερικανὲ τὸ ὄνομα, TO ὁποῖον 

περιλαιιβάνει ὡς ἄϑοοισμα τήν μεγαλειτέοραν κληρονομίαν, τὴ» ὁ- 

ποίαν φυλὴ εἶχέ ποτε; Εἶναι ἣ λέξις Ρωμῃὸς ἐκφερομένη εἰς τὴν 

γεωτέραν “Ελληνικήν. Τὸ λέγουν Pounds. Κωνσταντῖνος 6 Meyas 

ἔφερε τὴν νέαν πρωτεύουσάν του ἐκεῖ ὅπου ἢ ᾿Ανατολὴ γειτνιάζει 

τὴν Δύσιν, ἔφερε τὸν avtoxoatooixoy νόμον τῆς Ρώμης, τὸν Σταυ- 
᾿ - “a ~ ‘ , \ ‘ ~ ~ Pay Pd , \ ’ 

ρὸν τοῦ Χοιστοῦ, τὴν τέχνην καὶ τὴν γλῶσσαν τῆς “Ελλάδος καὶ τὰ 

κάλλιστα τοῦ ὅλου κόσμου. Καὶ eis τὴν μαγευτικωτάτην τοποϑεσίαν 

ἢ Νέα χοιστιανικὴ ᾿ώμη ἐδέσποζεν ws βασιλὶς χίλια ἔτη μέχοις 

ὅτου 6 Τοῦοκος ἐπέπεσεν ὡς καταστροφὴ καὶ σκότους πέπλος ἐ- 
va \ , > 443 5 , ‘ 3» i] ~ 5 »- ys ν᾿ 5», 

κάλυψε τὰ πάντα. Ali’ εἰσέτι τὸ ὄνομα ἐκεῖνο ἐπιζῇ εἰς τὰ ὄνειρα 

τοῦ ἐξοοίστου. Ἅπασαι αἱ δόξαι, ᾿ Εβοαϊ--ἡ, Γωμαϊκὴ, Χοιστιανική, 
ε \ , 5 ‘ cr ~ ‘ πὶ , 4 

Ελληνικὴ συμμιγνύονται εἰς τὸ ἕν τοῦτο τὸ ἀπαράμιλλον ᾿ω- 

unos. ᾿Αβοαάμι. Maions, Ὅμηρος, Φειδίας, Καῖσαρ, Παῦλος, Χου- 
, 3 ‘ , ε "δ δῦ , . > 

σόστομιος, ᾿Ιουστινιανὸς, Βότσαοης, “Ὑφῳηλάντης, Βύρων, ὅλοι εἶναι 

ἰδικοί του. 
Ξῷ }ὔ nd , "A , Ty ew! = 3) nh [72 = , = ee 

—*Q! εὐδαίμων ᾿Αμερική, αὐτοὶ of ἄνϑοωποι, οἵτινες προσέοχον 
“» ‘ » 3 

ται μὲ ράκη φέρουν ἀδάμαντας sis τὰς καρδίας των, οἵτινες ἐκλάμ- 
, , ° ‘ :)) , / 

zows Ba φωτοβολήσουν εἰς τὸ μέλλον στέμμα σου. 
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«Ey μόνον γνωρίζω, ὅτι οὗτοι εἶνε οἱἄνευ τ 
ἄγθρω ποι, ἀφ᾽ οὗ δὲν γνωρίζουσ ΠΝ ν 
εἰς. τὸ π τρῷον ἔδαφος χαθ᾽ ἣν fap ce ὑπέρ TOTE 
λλάς σας ἔχει ἀνάγχην τῶν τέχνων τῆς». 

Ῥῖγος διέδραμε τὸ σῶμά μου, καὶ. εἰς τοὺς λόγους τού- 
τοὺς ἠσθάνθην ὡς φωνή τις νὰ μοὶ ἔλεγε : λιποτά 

at: τ ΗΒ ΕΝ ἜΑ Τα τ οἱ του ΡΈΣΡΟΥ, ον LA ΟΡ αν. 
A ς - 

τὴν θέσιν τοῦ ἥρωος τὸν ὁποῖον δι 
λμᾷς νὰ περιθάλ) AMIS ἐνδύματος. 
ξ πη} ὁ εὐ γεγὴς Ἀμερικανὸς: 

α, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ ̓ Αθηνᾶ φαίνεται ἔτι ὡσεὶ προσ- 
ρὺς τὴν Bay χώρα, ἂς ons ἢ φύσι 

Ἢ θ = 5) , fi PO ἘΝ - γθυμοῦμαι, ἜΣ δ τότε ὅτι ὁ ἀγὼν τῆς ζωῆς ἐπι- 
θάλλει τὸν ἐκχπατρισμὸν, ὃ δὲ συνομιλητῆς μου, σφίξας τὴν 

προ χεῖρά μου φιλικώτατα, TO. EGHS: 

CH yR ἥτις £0 pede. τὸ 
ἀν θῇ. va θδέψῃ καὶ buacn, vat τοῦτο TO 

\ 

UG TATEODASG GaG δὲν 

ula μεγάλη ἀλήθεια. 
\ , \ 3 Ἃ YS 

Ox προσέθε τον χαὶ ἄλλα τοιαῦτα περίεργα σχετιζόμενα 
ETA THS ava χεῖρας μεταφράσεως, ἀλλὰ φ οθοῦμαι μὴ σχαν- 
δαλίσω τινὰ ὅτι ζητῶ νὰ αὐ φήσω τὴν ἣν γεῶνα τῶν ψευδῶν ί 

ογότων τὰ ὁποῖα ὃιχ τὸν ἀτυχῆ Νόλαν περισυνελέγησαν. 
Ara tov atc θηματίαν ἀναγνώστην δὲν πρέπει νὰ παραλης- 
φθῇ τὸ ἑξῆς, τὸ ὁποῖον ἀναφέρει ἐν τῷ προλό YW ὁ συγγρὰ- 
9e0¢:«The sentimental reader may ‘be interested to 
know that my own tears blotted the paper of the 
original manuscript». eee γῶ ὅτι ἅμα μετέφρασα τὰς 
τελευταίας σελίδας τοῦ WAT ιδος» δὲν ἠδυνήθην γὰ κρα- 
τήσω τὰ δάκρυα, ἅτινα zBaiay τὰ χειρόγραφα Exetva τὰ 
ὁποῖα ἔδωσα εἰς τὸ τυπογραφεῖον. 

Δὲν πιστεύω ot ἡμέτεροι. χριτιχοὶ μετ᾽ ἰδιαιτέρου φαχοῦ 
A A 3 va ἐξετάζωσι ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ἀφ᾽ οὗ ἐκ χιλιάδων ἀγγλο- 
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φώνων ἀναγνωστῶν χαὶ ἀρχετῶν χριτιχῶν τοῦ CAT ἄτριδος» 
’ 

μόνον εἷς TAPET ἥρησεν ὅτι τὸ πλοῖον « CAyvatoAn, ἐφ᾽ οὗ ὁ 
Νόλαν ἀπέθανεν, ἐτοποθετεῖτο ἐπὶ τῆς χορυφῆς τῶν "Άγδεων. 
Δὲν πιστεύω νά. ὑποληφθῶ ψεύστης καὶ παραχαράχτη 1S WS 
i8 pop Ἐς ὑπελήφθη ὁ συγγραφεὺς ὑπὸ τοῦ aga ἡρὴ- 
tou» τῆς Νέας ᾿Ἰόρκης. ἡ ale ὡσεὶ ἀπολογούμενος 
ἔγραψε τότε : «ἰδ εῦσται χαὶ πλαστογράφοι οὐδέποτε θέτουσι 
σχοπίμως πλοῖα᾽ ἐπὶ τῶν χορυφῶν τῶν ὀρέων, res δὲ ἀ- 
δαεῖς διευθυνταὶ φύλλων, γομίζουσιν ὅτι ἄλλοι τινὲς ὑποχύ- 
πτουσιν εἰς τοιαῦτα λάθη». εἰς 

ΠΠχραδίδων τὸ ἔργον τοῦτο εἰς τὴν δημοσιότητα χαθ᾽ ἣν 
ἐποχὴν κρίσις χαὶ εἶδός tt παθολογιχῆς χατὰαπ πτώσεως π i 

~ > 4 ~ 9 \ \ A 

ρατηρεῖται παρ ἡμῖν, ἅτινα εὐθὺς μετ τὸν ἀτυχῆ πεν 
πόλεμον τοῦ 1807 π αρετήρησεν ὁ ἐρίτιμος. Ne Ξοχλῆς Κα- 

. 3 
‘ 

NS, ὅστις χαὶ ἀνέλαθε τὸ μέγα Sea TT 1S ἐμψυχώσεως 

Ἂ yoo λαοῦ---δικαιοῦμαι, νομίζω, νὰ ἐ ἐπι αλεσθῶ τὴν ἐπιείχειαν 
ἡμοσίας χριτιλῆς. 

Ἔχω ἔτι δὲ ἐλπίδος ὅτι τὸμικοὸν ἀοιστούργημα (masterpiece) τοῦ 
μεγάλου ᾿Αμερικανοῦ φιλοσόφου καὶ ἡϑικολόγου, τὸ ὁποῖον ἀπετόλ ἰμησα 
va μεταφέρω εἷς τὴν “Ελληνικὴν, ϑὰ τύχη εὐμενοῦς mao ἡμῖν ὑπο- 
δοχῆς. Ὁ ἀναγνώστης μου δὲν ϑὰ ἀνεύρῃ εἰς τὰς σελίδας ταύτας 
ὅλην ἐκείνην τὴν ἀπκραιφνεστάτην καὶ ἀληϑῶς συγκινοῦσαν φιλο- 
πατρίαν τὴν ὁποίαν 6 χοωστὴο τοῦ Hale fod τόσον γραφικώ- 
τατα νὰ ζωγραφίζῃ ἐν τῷ “ Απάτοιδί TOV, Ὁμολογῶ ὅτι δὲν 
ἠδυνήϑην νὰ τηρήσω τὴν συναρπάζουσαν γάρ τοῦ πρωτοτύπου. 
ΩΣ γνωστὸν, οὐδὲν κλασικὸν ἔογον εἶνε δυνατὸν τελείως γὰ μεταφρα- 
σϑῇ, ai δὲ μεταφροάσεις αὐτῶν ὁμοιάζουν μόνον μὲ τὴν ἑτέραν ὄιριν 
πολυτελοῦς τάπητος. [Πρέπει ἤδη νὰ εἴπω ὅτι μεταφράζων τὸ zoyor 
τοῦτο ἀπέβλεψα καὶ εἰς ἄλλο τι, ἵνα δῆλά δὴ ἀποβῇ τοῦτο ““οήσιμον 
εἰς τοὺς μαν ϑάνοντας τὴν ᾿Αγγλικὴν καὶ eis τοὺς ᾿Αμερικανοὺς τοὺς 
χάριν ἐπισκέψεως. τοῦ κλασικοῦ ἐδάφους τῆς “Ελλάδος μανϑάνοντας 
ὀλίγας “Ελληνικὰς λέξεις ἢ καὶ ἐξ ἀγάπης σπουδάζοντας τὴν ἡμετέ- 
οαν γλῶσσαν. Ἔξ ἀνάγκης οὕτω περιωρίσϑην εἰς τὴν πιστὴν τῶν 
ἡ )-- 

λέξεων μετάφρασιν, ἥτις συνήϑως εἶναι ξηρὰ καὶ ἄχαρις. 

Ἔγραφον ἐν Νέᾳ ᾿Υόρχῃ τῇ 5 Μαρτίου 1908. 

NIKOX A. ®AETOPIAHS. 

4 Pa oO7 
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'® τ ὅτι πολλοὶ ὀλίγοι ἐκ συμπτώσεως 
max ἀναγνῶσται τοῦ ὑπὸ χρονολογίαν 13n¢ 4ὑ- 

γούστου 1863 φύλλου τοῦ “Κήρυκος τῆς Νέας 
᾿γόρκης  παρετήρησαν εἰς ἀφανές τι ἄκρον αὐτοῦ, 
μεταξὺ τῶν Νεκρολογιῶν, τὴν ἑξῆς ἀγγελίαν ." 

«Τὴν 11 ὴν Μαΐου ἀπέθανεν ἐπὶ τοῦ μονοχρότου τῶν 
Ἥνωμ. ]ολιτειῶν « Δνατολὴν,---[Πλάτος 25 11΄ Ν. χαὶ 
Μ ηχὸς 131° A.—é6 Φιίχέυπος Νόλα νοὶ 

“Φυνέβη νὰ παρατηρήσω τὰ ἀνωτέρω, ἐπειδὴ μὲ 
εἶχε ρίψει τὸ κῦμα εἰς τὸν ἀρχαῖον ἔν Μακινοῦ Ξε- 
γῶνα τῶν εραποστόλων καὶ ἀγέμενον πλοῖον προω- 
οισμένον διὰ τὴν Δίμνην Σουπήριορ, τὸ ὁποῖον δὲν 
διεκρίνετό που" οὕτως ἀνέγνωσα ἀπλήστως μέχρις 
αὐτῶν tar “Διαφόρων“ ὅλα τὰ ἡμερήσια νέα, τὰ 
Ἑ ~ 5 ? \ “4 5 δ dy ’ ({ 3) ᾿ 

ὁποῖα ἠδυνήϑην νὰ εὕρω ἔν τῷ ““Κήρυκι“' ἔτι δὲ 
καὶ αὐτὰς τὰς νεκρολογίας καὶ τὰ ἀγγελτήρια γά- 
μων. H μνήμη μου εἶναι στεγανὴ διὰ νὰ ἐνθυμῆς- 
ται ὀνόματα καὶ φυσιογνωμίας ἀνϑρώπων, καὶ 6 
ἀναγνώστης ϑὰ ἴδῃ, xad’ ὅσον προχωρεῖ εἰς τὸ 
ἀνὰ χεῖρας ἔογον, ὅτι εἶχον ἱκανοὺς λόγους νὰ συγ- 

: , \ 5 - Ie , aS be κρατήσω τὸ ὄνομα tov Φιλίππου Νόλαν, ᾿Υπάρ- 
χουν ἑκατοντάδες ἀναγνωστῶν, οἵτινες Ba ἐσταμά- 
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3 ‘ 5 Ἂ ’ = | Ἂς 3 \ ᾿ 

τῶν ElC τὴν ἀγγελίαν ταὐυτὴν, ξᾶν O ἀξιωματικὸς 

τῆς ““᾿ΑΑνατολῆς ““ ὅστις ἀνεκοίνωσεν αὐτὴν εἶχε 
προτιμήσει νὰ τὴν διατυπώσῃ ὡς ἑξῆς . “.4- 
πέϑανε τὴν 1]ην Μαΐου 6 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑ- 
ΤΡΙΔΑ.,, ᾿Επειδὴ ὧς ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ITATPIAA ἦτο 
γενικῶς γνωστὸς ὃ δυστυχὴς ἐκεῖνος Φίλιππος Νό- 

hav εἷς τὸν κύκλον τῶν ἀξιωματικῶν, οἵτινες ἐπέ- 

βλεπον αὐτὸν κατὰ πεντήκοντα περίπου ἔτη, ὡς 
πράγματι καὶ μεταξὺ τῶν ναυτῶν, οἵτινες ἐξετέλεσαν 
πλόας ὑπὸ τὴν διοίκησιν αὐτῶν. Δύναμαι μάλιστα νὰ 
εἴπω, ὅτι ὑπάρχουσι πολλοὶ οἱ ὁποῖοι ἔπινον οἵνον 
με αὐτοῦ ἅπαξ τὴν δεκαπενϑημερίαν εἰς ἕνα 
πλοῦν τριῶν ἐτῶν, καὶ οἵτινες οὐδέποτε ἐγνώρι- 
σαν, ἂν τὸ ὄνομά του ἦτο Νόλαν, ἢ ἂν ὃ τάλας 
οὗτος εἶχεν ὄνομά τι καϑόλου. 

Τράφων σήμερον τὴν ἱστοριαν τῆς δυσμοίρου 
ταύτης ὑπάρξεως, δὲν διαπράττω πιϑανῶς ἀδικίαν. 

“Υπῆρχον μέχρι τοῦδε, καὶ δὴ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς 
λήξεως τῆς προεδρείας τοῦ Μάδισον, ἱκανοὶ λόγοι 
ἵνα τηρηϑῇ αὐστηροτάτη μυστικότης, μυστικότης 
ἀποβλέπουσα αὐτὴν τὴν τιμήν, παρὰ τοῖς ἀξιω- 
ματικοῖς, οἵτινες ἀλληλλοδιαδόχως εἶχον τὴν ἐπί- 
βλεψιν τοῦ Νόλαν. Εἶναι δὲ βεβαίως πρὸς τιμὴν 
τοῦ ἐπαγγελματικοῦ esprit de Corps καὶ τῆς προ- 
σωπικῆς τιμῆς τῶν ἀξιωματικῶν τὸ ὅτι τὰ 
κατὰ τὸν ἄνϑρωπον τοῦτον οὐδαμῶς περιῆλ- 
ϑον sic γνῶσιν τῆς δημοσιογραφίας καὶ τῆς χώ- 
ρας καϑόλου, φρονῶ. "Ἔχω λόγους νὰ πιστεύω 

in 

2 LSS ee νὐοον δυνά. . 

δὰ ἌΣ. 

a ee a ὼ. , 
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ἀπὸ μερικὰς ἐρεύνας, τὰς ὁποίας ἕνήργησα εἰς τὰ 

Ναυτικὰ᾿ Agyeia xad ὅν χρόνον εἶχον προσκολ- 
Andon εἰς τὸ 1] ραφεῖον τοῦ Ναυπηγείου, ὅτι πᾶν ἐ- 
πίσημον ἔγγραφον ἀναφερόμενον εἰς αὐτὸν ἐκάη, 
ὅταν ὃ Pog ἔκαυσε τὰ δημόσια τῆς Οὐάσιγκτων 
οἰκοδομήματα. Hic τῶν Toxeos ἢ πιϑανῶς εἷς τῶν 
1 ὥτσονς εἶχε tov Νόλαν ὑπὸ φρούρησιν κατὰ τὸ 
τέλος τοῦ πολέμου καὶ ὅταν ἐπιστρέφων ἔκ τοῦ 

πλοῦ tov ἔδιδεν ἀναφορὰν εἰς Οὐάσιγκτων εἰς 

ἕνα τῶν Κράουνσιελὸς.---ὅστις ἦτο sig τὸ Υ̓πουρ- 
γεῖον τῶν Ναυτικῶν, ὅταν ἐπέστρεφεν οὗτος ἔς- 
βλεπεν, ὅτι τὸ ὑπουργεῖον ἠγνόει τὴν ὅλην ὑπόϑε- 
ow. "Av ἐκεῖνοι πράγματι. οὐδὲν ἐγνώριζον περὶ 
αὐτῆς ἢ ἂν ἐπρόκειτο περί τινος Non mi ricordo 
λόγῳ πολιτικῆς, δὲν γνωρίζω. 1 νωρίζω ὅμως ϑετι- 
κῶς, ὅτι ἀπὸ τὸ 1517, ἴσως δὲ καὶ πρότερον, ὅτι 
οὐδεὶς ἀξιωματικὸς τοῦ Ναυτικοῦ ἀνέφερε τὸν Νό- 

hav εἰς ἔχϑεσιν οἱουδήποτε πλοῦ. 

᾿Αλλ ὡς εἶπον δὲν ὑπάρχει λόγος μυστικότητος 
πλέον. Καὶ τώρα, ὅτε ὃ ἀτυχὴς ἀξιωματικὸς ἔχει ἀ- 
ποϑάνει φαίνεταί μοι ἄξιον ἐνδιαφέροντος γὰ διη- 
γηϑῶ ὀλίγα Ex τῆς ἱστορίας του κατὰ τρόπον δει- 
κγνύοντα εἷς τοὺς νέους τῆς ἐποχῆς μας τὶ σημαίνει 
νὰ εἶναί τίς ANOPQHOS XQPIS ITATPIAA. 

O ΦΙΔΛΙΠΠῸΣ NOAAN ἦτο λαμπρὸς νεαρὸς ἀξιω- 
ματικὸς ἕν ὅσῳ ὑπηρέτει ἐν τῇ ““Δυτικῃ “Ἅεγεῶνι, “ 
ὅπως ἔχαλεῖτο τότε ἡ Δυτικὴ μεραρχία τοῦ στρα- 
τοῦ τῶν Hvou. Πολιτειῶν. Ὅταν 6” Aagov Μπὲρρο 
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ἐπεχείρησε τὴν πρώτην παράτολμον αὐτοῦ ἔκστρα- 
’ A A , 5 a A = 5 ι 

τείαν πρὸς τὴν Νέαν ᾿Ορλεάνην τὸ 1805, εἰς τὸ 

φρούριον Μάσσακ, ἢ κἄπου βορειότερον παρὰ τὸν 
ποταμὸν, συνήντησε κατὰ διαβολικὴν συγκυρίαν 
τὸν φαιδρὸν, ὁρμητικὸν καὶ ἀγχίνουν νεανίσκον 

5) ~ , ε \ \ > , 

εἷς τι δεῖπνον, vouilw.°O Μπὲρρο τὸν ἐση μείωσεν, 
ὡμίλησε MET αὐτοῦ, περιεπάτησε WET αὐτοῦ, τὸν 
προσέλαβεν ἐπὶ τῆς σχεδίας του διὰ ποτάμιον éx- 

\ _/~ 31 , ς - \ 3 ’ 3 

δοομὴν μιᾶς ἢ δύο ἡμερῶν καὶ ἐν συντόμῳ ἐπε- 
» 9 ’ -} ’ \ ¢ ’ λήϑη καὶ ἐμάγευσεν αὐτόν. Κατὰ τὸ ἑπόμενον 
/ \ A s ” ε Ξ : ΄ \ 

ἔτος ἡ στρατιωτικὴ ζωὴ ἦτο μονότονος καὶ νεκρὰ 
Α \ ~ ’ 3 A ~ 3 A διὰ τὸν δυστυχῆ Νόλαν. ᾿Απὸ καιροῦ εἰς καιρὸν 

ἐπωφελεῖτο ἔκ τῆς ἀδείας τὴν ὁποίαν παρέσχεν εἰς 
αὐτὸν ὁ Μπὲρρ, ἵνα τῷ γράφῃ. “Ο. πτωχὸς ἀξιω- 
ματικὸς ἔγραφε καὶ ἐπανέγραφε σχινοτενεῖς, ὕ- 
ψιεπεῖς καὶ πομπώδεις ἐπιστολὰς, ἀλλ᾽ οὐδέποτε ἔ- 

λαβεν ἀπάντησιν, ἔστω καὶ δὲ ὀλίγων, παρὰ τοῦ 
φαιδροῦ δελεαστοῦ. Oi λοιποὶ ἔν τῇ φρουρᾷ ἀξιωμα- 

πριν ee te \ , ἣν 5 \ > 

τικοὶ ἐχλεύαζον tov Νιόλαν, διότι sig τὴν ἀδικαιο- 

λόγητον συμπάϑειαν πρὸς ἕνα πολιτευτὴν ἐϑυσία- 
Ce τὸν χρόνον του, τὸν ὁποῖον ἐκεῖνοι ἀφιέρουν εἷς 

Ἁ A \ \ ’ὔ 9 i tage ’ τὴν σκοποβολὴν καὶ τὴν κωπηλασίαν. Ad ἡμέ- 
ed 5 , ε ‘ 2 ~ 

oav τινὰ ἔτυχεν ἐχδικήσεως. “Ὁ Μπὲρρο ἐπανῆλϑε 
τότε οὐχὶ πλέον ὡς ἄσημος δικηγόρος, ἀλλ᾽ ὡς ἐπι- 
φανὴς κατακτητής:. Εἶχε καταβάλει δὲν ἠξεύρω 
πόσους γενικοὺς εἰσαγγελεῖς. Εἶχε κληϑῆ δὲν γνω- 

, 5 , , 5 5- ~ ‘ 5 , 

ρίζω εἷς πόσα γεύματα. Εἶχε ἐξυμνηϑῆ dev ἠξεύ- 
ow εἰς πόσας Weekly Arguses. Καὶ διεδίδοντο 
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φῆμαι, ὅτι εἶχε στρατιὰν ὄπισϑέν του καὶ μίαν av- 
τοχκρατορίαν ἐνώπιόν του. ‘Hto μεγάλη ἡ ἡμέρα 

- > , , 3 4 a! , ‘ 

τῆς ἀφίξεώς tov διὰ tov πτωχὸν Νόλαν. Πρὶν πα- 
, iad Bed eo. oF ¢ ‘ 5, \ \ 0&0 ὥρα ἀφ᾽ οὗ ἔφϑασεν, 6 Μπὲρρ ἔστειλε καὶ tor 

προσεχάλεσε, κατ᾽ ἰδίαν. Τ' ἣν ἑσπέραν ἐχείνην προέ- 
tevev εἰς τὸν Νόλαν νὰ τὸν παραλάβῃ ἐπὶ τοῦ 
ἀκατίου του---νὰ τῷ δείξῃ καλαμῶνα ἢ βαμβακο- 
φυτείαν, καϑὼς εἶπε---πράγματι ὅμως διὰ νὰ τὸν 

Ve ‘ \ A ’ - ~ 5 , 

διαφϑείοῃ, καὶ κατὰ to τέλος τῆς μικρᾶς ἐκείνης 
5. ~ ¢ 74 ~ ‘ ’ 3 5 

. ἐχδρομῆς 6 Nohay ψυχῇ τε καὶ σώματι ἦτο ἀφωσιω- 
3 ’ὔ 3 ~ 5 , 

μένος εἰς tov Magog. Ano τοῦ χρόνου ἐκείνου, καίτοι 
ἀκόμη δὲν τὸ ἐγνώριζεν, ἔζη ἐν τούτοις ὡς ΑΝΘΡΩ.- 
ΤΟΣ ΧΟΡΙΕΣΣ ITATRIAA. 

Τί ὃ Μαπὲρρ ἐσκόπει νὰ πράξῃ, δὲν yrooite σε- 
ρισσότερον σοῦ, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα. Τοῦτο ἄλλως 
δὲν ἀνάγεται εἰς τὴν προκειμένην ὑπόϑεσιν. Mo- 
γον ϑὰ ἀναφέρω ὅτι, ὅταν ἡ μεγάλη καταστροφὴ 
ἐπῆλϑεν, 6 δὲ Ζέφερσον καὶ ὃ Οἶκος τῆς Βιργινίας 
tov ἡμερῶν ἐκείνων ἀνέλαβε νὰ συντρίψῃ ὅλους 
τοὺς ἐπιφανεῖς τοῦ Οἴκου τῆς ᾿ Yoouns διὰ τῆς με- 

, 5 » ~ Sr . \ 7, 4 

γάλης ἐν Pitouovd τῆς Βιργινίας ἐπὶ προδοσίᾳ δί- 
HNC, μερικοὶ EX τῶν ἀσημοτέρων τῆς ἀπομεμακρυ- 
σμένης ἐκείνης κοιλάδος τοῦ Μισσισιπῆ, ἢ ὁποία 
ἔκειτο ἀπώτερον ἡμῶν, ἢ ὅσον εὑρίσκεται σήμερον 
[- ’ 4, 3 ’ \ e \ 5 ΟΝ ἡ Ilovlet Σάουντ, εἰσήγαγον καὶ οὗτοι τὸν αὑτὸν 
γεωτερισμὸν εἰς τὴν ἐπαρχιακὴν σκηνὴν καὶ διὰ 

~ 7 5 ~ 

νὰ διασκεδάσωσι τὴν μονοτονίαν τοῦ ϑέρους ἕν τῷ 
Φρουρίῳ "Αδαμις ἀνεβίβασαν ὡς ϑεάματα σειρὰν 
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στρατιωτικῶν δικῶν κατὰ τῶν αὐτόϑι ἀξιωματικῶν. 
ὋὉ μὲν καὶ ὃ δὲ ἐκ τῶν συνταγματαρχῶν καὶ ταγ- 
ματαρχῶν εἶχον εἰσαχϑῆ εἰς δίκην, ἐπίσης δὲ πρὸς 
συμπλήρωσιν τοῦ καταλόγου καὶ ὃ μικρὸς Νό- 
λαν, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ὅμως, Κύριος οἷδε πῶς, 

ὑπῆρχον ἑἐπαρκεῖς ἀποδείξεις---ὅτι ἐμίσησε τὴν 
ὑπηρεσίαν, ὅτι ἦτο διατεϑειμένος νὰ ἀπιστήσῃ 
πρὸς αὐτήν καὶ ὅτι ϑὰ ὑπήκουεν εἷς οἷανδήποτε 
διαταγὴν ὕπως βαδίσῃ xad? οἱουδήποτε καὶ μὲ 
οἱονδήποτε ἤϑελε τὸν ἀκολουϑήσει, ἐὰν ἡ διαταγὴ 
ἦτο ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τῆς “Αὐτοῦ ᾿Εξοχότητος 
τοῦ "Ααρον τοῦ Μαπέρρ,,. Τὰ δικαστήρια ἤρχισαν 9 θ0,:: [ey 

4 \ ’ i (δ e \ / 

va δικάζουν. Ot ἀνώτεροι ἀξιωματικοὶ διέφυγον, 
δίκαια καϑ' ὅσον γνωρίζω. “O Νόλαν ἀπεδείχϑη 
ἀρκετὰ ἔνοχος, ὡς εἵπον, ἔν τούτοις σὺ καὶ ἐγὼ 
οὐδέποτε ϑὰ ἐμανϑάνομεν περὶ αὐτοῦ, ἂν μὴ συνέ- 
Pave τὸ ἑξῆς. Ὅτε 6 πρόεδρος τοῦ στρατοδικείου 

5 ’ A , \ \ 4 ~ ’ 31 ἠρώτησε tov Ν͵όλαν κατὰ τὸ τέλος τῆς δίκης, ἂν 
3 ’ A 5 - ‘ 3 “6 a Ξ 

ἐπεϑύμει νὰ ἀπολογηϑῇ καὶ ἀποδείξῃ, ὅτι εἶχε δια- 
τελέσει πάντοτε πιστὸς εἷς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πρὸς 
τὴν πατρίδα αὐτοῦ καϑηκόντων, οὗτος ἔν ἐξάψει 

παραφορᾶς ἐφώνησεν." 
—‘° Ko κόρακας αἱ ᾿Πνωμέναι 1Π]ολιτεῖαι! Οὔτε 

‘ =) , ’ὔ ’ A 327) ~ ε ’ 

νὰ ἀκούω πλέον ϑέλω τὸ ὄνομα τῶν ᾿Πνωμένων 
711ολιτειῶν .“ 

Φρονῶ, ὅτι 6 Νόλαν δὲν ἐγνώριζε πόσον αἱ λέ- 
ξεις αὗται συνετάραξαν τὸν γηραιὸν Συνταγμα- 
τάρχην Δίόογκαν, ὅστις προήδοευε τοῦ δικαστηοίου. 
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Οἱ ἡμίσεις τῶν ἐνόρκων οἵτινες παρεκάϑησαν ἐπὶ 

τοῦ δικαστικοῦ ϑώκου κατὰ τὴν δίκην ἐκείνην εἶς 

χον ὑπηρετήσει εἰς τὴν ἐπανάστασιν καὶ εἶχον 

οιψοκινδυνεύσει τὴν ζωὴν δι᾿ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν 

ἰδέαν, τὴν ὁποίαν οὗτος τόσον ἱπποτικῶς προσέ- 

βαλεν ἐν τῇ παραφορᾷ του. “O Νόλαν τοὐναντίον 

εἶχεν ἀνατραφῆ εἷς τὰς Δυτικὰς. Πολιτείας τῶν 

χοόνων ἐκείνων, ἐντὸς τοῦ περιβάλλοντος τῆς .(1- 

σπανικῆς συνωμοσίας,,, τῆς “συνωμοσίας τῆς ᾽Ορ- 

λεάνης,, καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν παραπλησίων. Εἶχε 

δὲ «ἐκπαιδευϑῆ εἰς μίαν φυτείαν, ὅπου ἡ ἀρίστη 

συναναστροφή tov ἀπετελεῖτο ἀπὸ “Ισπανόν τινα 

ἀξιωματικὸν ἢ Γάλλον ἔμπορον & τῆς ᾿Ορλεάνης. 

Ἢ ἐχπαίδευσίς του, τοιαύτη οἵα ἦτο, εἶχε τελειο- 

ποιηϑῆ εἰς ἐμπορικὰς ἐκστρατείας εἷς Béoa Κροΐζ, 

καὶ νομίζω μοὶ εἶπεν, ὅτι 6 πατήρ του προσέλαβέ 

note” Ayyhov τινὰ ὅπως τῷ χρησιμεύσῃ ὡς παιδα- 

γωγὸς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς YELMEQLVNS ἐποχῆς ἕν 

τῇ φυτείᾳ. Εἶχε διατρίψει τὸ ἥμισυ τῆς γεότη- 

τός του μετὰ τοῦ μεγαλειτέρου ἀδελφοῦ τοῦ ϑη- 

ρεύων ἵππους ἐν Τέξας καὶ ἐν évi λόγῳ αἱ ᾿Ηνωμέ- 

yar Πολιτεῖαι μόλις ἦσαν δι᾿ αὐτὸν πράγματι ὀντό- 

της τις. ᾿Εν τοσούτῳ εἶχε τραφῆ ὑπὸ τῶν “Πνωμέ. 

γων Πολιτειῶν nad? ὅλα τὰ ἔτη ἀφ᾽ ὅτου εἶχε 

καταταχϑεῖ ἐν τῷ στρατῷ. Εἰ ἶχεν δρκισϑῆ ἀκό- 

μη ὡς Χριστιανὸξὶ νὰ παραμείνῃ πιστὸς εἷς 

τὰς “Ἡνωμένας Πολιτείας., Ai “᾿Ηνωμέναι 

ΠΙολιτεῖαι,, ἦσαν ai δώσασαι εἰς αὐτὸν τὴν στο- 
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Any τὴν ὁποίαν ἐφόρει καὶ τὸ ξίφος τὸ ὁποῖον 
3) ‘ A ’ 3 ‘ ‘ , , ἔφερε παρὰ τὸ πλευρόν tov. ᾿Αλλὰ τὶ λέγω, δείλαιε 
Νόλαν! Μόνον διότι ai "““᾿ Ηνωμέναι 11ολιτεῖαι,, 
σὲ εἷχον ἐχκλέξει προηγουμένως ὡς ἕν τῶν ἔμ- 

’, ‘ , ’ τ {( ‘ a4 

πίστων καὶ τιμίων τέκνων των, ὃ ‘A. Μπὲρρ 
ἐνδιαφέρετο περὶ σοῦ ὀλίγον περισσότερον ἢ διὰ 
τοὺς λεμβούχους, οἵτινες ἀνεπέτων καὶ συνέ- 
στελλον τὰ ἱστία τῆς λέμβου του χάριν αὐτοῦ. Δὲν 
δικαιολογῶ τὸν Νόλαν'" ἐξηγῶ μόνον εἰς τὸν ἀνα- 
γνώστην διατὶ κατηράσϑη τὴν πατρίδαν του καὶ ηὖ- 
χήϑη ὅπως μήτε τὸ ὄνομά τῆς ποτὲ πλέον ἀκούσει. 

Προάγματι δὲ οὐδέποτε τὸ ἤκουσε παρὰ ἅπαξ 
μόνον. “Ano τῆς στιγμῆς ἐκείνης τῆς ὁϑης 2 Ὲ- 
πτεμβρίου τοῦ 1807, μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ ϑα- 

7 +h 2 OF ΄ γάτου tov, ]1]}ηὴς Μαΐου 1865, οὐδέποτε πλέον 
” Wein ~ ε , . Ἢ 

ἤκουσε τὸ ὄνομα τῶν ᾿Πνωμένων 1]ολιτειῶν. Κατὰ 
τὴν διάρκειαν τοῦ ἡ μίσεως τούτου αἰῶνος καὶ ἐπέ- 
xewa, 0 Νόλαν ἔζη ὡς ἄνϑρωπος χωρὶς πατρίδα. 
Ὃ γηραιὸς Μόργκαν, ὡς εἶπον, εἶχε συνταραχϑῆ 
»ς =| ε ’ὔ ’ἤ \ , A 2 

σφόδρα: ἐὰν 6 Noiay ovvéxoure τὸν [ξώργιον Odvd- 
σιγκτῶν μὲ tov Bévedixt “Aovold ἢ ἀνέκραζε 
“Θεὸς σώζοι τὸν Βασιλέα τῆς ᾿Α4γγλίας“., 6 Μόργ- 

καν δὲν ἤϑελεν αἰσϑανϑῆ μεγαλητέραν σι- 
κρίαν. Φυνεκάλεσε τοὺς ἐνόρκους ἂν τῳ ἰδιαι- 

τέρῳ αὑτοῦ δωματίῳ καὶ ἔν χρονικῷ διαστήματι 
δεκαπέντε λεπτῶν ἐπέστρεψε μὲ κάτωχρον πρόσω- 
OY, ἵνα ἀπαγγείλῃ τὴν ἀπόφασιν ." 

—Katadime, ἄκουσον τὴν ἀπόφασιν τοῦ Δικαστη- 
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oiov ! Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἀπο- 
φάσεώς του ὑπὸ τοῦ Προέδρου σὲ καταδικάζει νὰ 
μὴ ἀκούῃς πλέον τὸ ὄνομα τῶν ᾿Πνωμένων 11ο- 
λιτειῶν. 

Ὃ Νόλαν ἐγέλασεν, οὐδεὶς ὅμως ἄλλος ἐκτὸς 
αὐτοῦ. Ὁ γηραιὸς πρόεδρος τῶν Στρατοδικῶν ἑτή- 
onoev ὅλην τὴν σοβαρότητά του καὶ év ὁλοκλήρῳ 
τῇ αἰϑούσῃ τοῦ δικαστικοῦ μεγάρου ἐβασίλευσεν 
ἐπὶ μικρὸν νεκρικὴ σιγὴ ὡς ἐν νυκτί. Καὶ αὐτὸς 
ὃ Νόλαν ἀπώλεσε πρὸς στιγμὴν τὸ ὑπερφίαλον 
ὕφος. “O δὲ Μόργκαν τότε προσέϑηκε ." 

-ς ̓Αρχικλητὴρ, φέρετε τὸν κατάδικον εἰς ᾿Ορλεά- 
γὴν ἐπὶ πλοίου μετὰ φρουρᾶς καὶ παραδώσατε 
αὐτὸν εἰς τὸν αὐτόϑι ἀρχηγὸν τοῦ ναυτικοῦ. 

“Ὃ ᾿Αρχικλητὴρ ἔφερε τὴν χεῖρα εἰς τὸ πηλίκιον, 
καὶ 6 Νόλαν εἶχεν ἐξαχϑῆ τοῦ στρατοδικείου. 

᾿ «ρχιολητὴρ, ἐξηκολούϑησεν ὁ γηραιὸς Μόρ- 
γκαν, προσέξατε ὅπως οὐδεὶς ἀναφέρῃ τὸ ὄνομα. 
τῶν ᾿“Ηνωμένων ΤΠολιτειῶν εἰς τὸν δεσμώτην. ‘ Ya0- 

βάλετε τοὺς σεβασμούς μου εἷς τὸν πλοίαρχον 

Mitoedd ἐν ᾿Ορλεάνῃ καὶ ζητήσατε παρ᾽ αὐτοῦ ἵνα 

διατάξῃ, ὅπως οὐδεὶς ἀναφέρῃ τὸ ὄνομα τῶν Hyvw- 
μένων Πολιτειῶν εἰς τὸν κατάδικον ἐφ᾽ ὅσον δια- 

τελεῖ ἐπὶ τοῦ πλοίου. Θὰ λάβητε τὴν ἑσπέραν γρα- 

πτὰς διαταγὰς ἀπὸ τοὺς ἐνταῦϑα ἀξιωματικοὺς τῆς 

ὑπηρεσίας. Τὸ δικαστήριον κηρύττει τὴν λῆξιν τῶν 

ἐργασιῶν του ἐπ᾿ ἀόριστον. 
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Πάντοτε ὑπέϑετον ὅτι αὐτὸς 6 συνταγματάρχης 
Μόργκαν ἔφερε τὰ πρακτικὰ τοῦ Στρατοδικείου εἰς 
Οὐάσιγκτων καὶ ἔδωκεν ἐξηγήσεις εἰς τὸν κύριον 
Ζέφφερσον. “Ὅπως δήποτε βέβαιον εἶναι ὅτι ὃ 
Πρόεδρος ἐνέκρινε ταῦτα--- βέβαιον, ἐὰν ἐπιιρέπηται 
γὰ πιστεύσω τοὺς ἀνϑρώπους οἵτινες διηγοῦνται 
ὅτι εἶδον τὴν ὑπογραφήν tov. Ilootot ὃ ““Ναυτί- 
hoc’ περιπλεύσῃ ἐκ τῆς Νέας ᾿Ορλεάνης εἰς τὴν 
Βορείαν ᾿Ατλαντικὴν ἀκτὴν μὲ τὸν δεσμώτην ἐπ᾽ 
αὐτοῦ, ἡ ἀπόφασις εἶχε τύχει τῆς ὑπογραφῆς τοῦ 
Προέδρου, καὶ 6 Νόλαν ἦτο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑ ΡΙΑΣΙ, 

To δεκτὸν τότε γενόμενον σχέδιον τῆς ἔφαρμο- 
γῆς τῆς ποινῆς ἦτο κατ᾽ οὐσίαν αὐτὸ τοῦτο τὸ 
ὁποῖον κατ᾽ ἀνάγκην ἐξετελέσϑη καὶ εἰς τὸ μέλλον. 
“Ἢ ἰδέα ὀφείλεται ἴσως εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς διὰ 
ϑαλάσσης ἀποστολῆς τοῦ καταδίκου ἐκ τοῦ Φρου- 
ρίου “Adauc καὶ τῆς ᾿Ορλεάνης. “O ὑπουργὸς τῶν 
Ναυτικῶν--- καὶ τοιοῦτος πρέπει νὰ ἦτο ὃ πρῶτος 

Κράουνσιελδ, καίτοι εἶναι οὗτος ἄνϑρωπος τὸν 

ὁποῖον δὲν ἐνϑυμοῦμαι---παρεκλήϑη νὰ ἐπιβιβάσῃ 
τὸν Ν,όλαν ἐπὶ πλοίου τῆς Κυβερνήσεως προωρι- 
σμένου διὰ μακρὸν πλοῦν καὶ νὰ δώσῃ ὁδηγίας ὥστε 
va περιοοισϑῇ οὗτος ἐκεῖ ἐπὶ τοσοῦτον μόνον, ὥστε 
va. εἶνε βέβαιον, ὅτι οὐδέποτε ϑὰ ἔβλεπε ἢ Va ἤκουέξ 
τι περὶ τῆς χώρας του. Τὰ ἀμερικανικὰ πλοῖα δὲν 
ἐξετέλουν τότε πολλοὺς μακροὺς πλοῦς καὶ εἰς τὸ 

Ναυτικὸν δὲν ἐδίδετο μεγάλη προσοχή" καὶ ἐπειδὴ 
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τὸ ὅλον σχέδὸν τῆς ἱστορίας ταύτης προέρχεται ἔκ 
παραδόσεως, ὡς ἔχω ἐξηγήσει, δὲν γνωρίζω ϑδετι- 

κῶς ποῖος ἦτο ὃ πρῶτος πλοῦς τοῦ Nohav. Αδλὴλ᾽ 

6 πλοίαρχος εἰς τὸν ὁποῖον παρεδόϑη.---πιϑανὸν γὰ 

nto ὃ. Tt ἵνγκη ἢ ὅ Σώ, καίτοι νομίζω ὅτι ἦτο εἷς τῶν 
γεαρωτέρων ἀνδρῶν---τώρα ἡμεῖς εἴμεϑα ὅλοι γέ- 
οοντες--- ὅστις διεκανόνισε τὰς διατυπώσεις καὶ τὰς 
προφυλάξεις διὰ τὴν ὑπόϑεσιν καὶ συμφώνως πρὸς 

τὸ πρόγραμμα τοῦτο, νομίζω, ἐξετελέσϑησαν τὰ 
πάντα μέχρις ὅτου 6 Νόλαν ἀπέϑανε. 

“Otay ἤμουν δεύτερος πλοίαρχος τοῦ “ Atgo- 
μήτου, τριάκοντα περίπου ἔτη κατόπιν, εἶδον τὸ 
πρωτότυπον ἔγγραφον τῶν ὁδηγιῶν, λυποῦμαι δὲ 
ὅτι δὲν ἀντέγραψα τὸ ὅλον περιεχόμενον αὐτῶν. 
“Οπωσδήποτε τοῦτο εἶχεν οὕτω περίπου ." 

Εν Οὐασιγκτῶνι (μὲ χρονολογίαν ἥτις ϑὰ 

ἀνάγεται περὶ τὴν λῆξιν τοῦ 1807). 7 1) 

«Κύριε,--- Θὰ παραλάθητε παρὰ τοῦ ὑποπλοιάρχου Νὴλ 

coy Φίλιππον Νόλαν τέως ὑπολοχαγὸν ἐν τῷ στρατῷ τῶν 

᾿Ηνωμένων [Πολιτειῶν. 
ε τ A \ a7 Sm ~ A WO ρηθεὶς κατὰ τὴν δίκην αὐτοῦ ὑπὸ 

φρᾶσε τὴν ἐπιθυμίαν, νὰ μὴ ἀκούσῃ ποτ eh, TO ὄνομα 

τῶν ᾿Πνωμένων [[ολιτειῶν. 

5 

«Τὸ Διχαστήριον xatedtxacey αὐτὸν εἰς τὸ νὰ ἐχπληρωθῇ 

ἡ ἐπιθυμία του. 
«᾽πὶ τοῦ παρόντος ἡ ἐχτέλεσις τῆς διαταγῆς ἀνατίθεται 

ὑπὸ τοῦ Προέδρου εἰς τὸ ᾿Υ̓ πουργεῖον τοῦτο. 
Se , \ "Ὁ cen ~ Oe Ae ~ 

«Θὰ παραλάθητε τὸν κατάδιχον Ext τοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον 
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κυθερνᾶτε καὶ θὰ τὸν χρατῆτε μὲ τόιαύτας προφυλάξεις ὅπως 
> 

% 

βαθμοῦ του, ὡσεὶ νὰ ἦτο ἐπιόάτης τοῦ πλοίου σας δι᾿ ὑπη- 

«Οἱ ἀξιωματιχοὶ τοῦ πλοίου θὰ χανονίσωσι τὰς πρὸς αὐτὸν 
Al -O ὥς Ω G 3° oO ° "ἘΣ m- al Ms = mo si) Orn 

> 

R 1 Rs 
1 σχέσεις των, ὅπως vanities 

διχος va ἐχτεθῇ εἰς οἱονδήποτε ἐξευτελισμὸν, οὐδὲ ἄγευ 

ἀνάγκης va ὑπομνήσχεται εἰς αὐτὸν ὅτι εἶναι τοιοῦτος. 

«Δὲν πρέπει ὅμως ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει νὰ ἀχούσῃ τι 

περὶ τῆς πατρίδος του ἢ νὰ ἴδη πληροφορίαν τινὰ σχετιζομένην 

μὲ αὐτήν. Θέλετε -δὲ ἰδιαιτέρως χατασ vice προσεχτιχοὺς 

τοὺς ὑπὸ τὰς διάαταγάς σὰς ἀξιωματιχοὺς νὰ φροντίσωσιν 

ὅπως διὰ τῶν διαφόρων εὐνοιῶν τὰς ὁποίας δύνανται va 
9 

ς αὐτὸν ἡ διάταξις αὕτη ἐν τῇ ὁποίᾳ ἔγκειται ἡ 

τιμωρία του μὴ παραθιασθῇ ποσῶς. | 

«Ἢ εἶν: τῆ I ἐΞερνήσεεις εἶναι ones οὐδέποτε πλέον 

εἰ ἀ < Ὶ ° ( σε 
ΝΜ 
A «τὸν <= ῷ, | o Q < me of (ἢ ee oO = > as Lt Ὁ] 

< 
> 
Og 

\, 7 , 
λήξῃ ὁ πλοῦς ae θὰ λάθητε Soar ae TOXYUATOTOLN- 

σιν τῆς προθέσεως ταύτης. 

1 SOTAAPA 

(ἀντὶ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν) 

᾿Εὰν εἶχον διατηρήσει πιστῶς τὸ ὅλον τοῦ ἐγ- 
γράφου τούτου, δὲν ϑὰ ὑπῆρχεν ἔλλειψις συνοχῆς 
εἰς τὴν Foxny τοῦ σχεδίου τῆς ἱστορίας μου. Διότι 
ὁ πλοίαρχος “ώ, ἐὰν ἦτο αὐτός, παοέδωσε τὸ ἔγ- 
γραφον εἰς τὸν διάδοχόν του καὶ οὗτος εἴς τὸν ἴδι- 
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κόν TOV καὶ νομίζω ὅτι 6 κυβερνήτης τῆς ““Ανα- 
τολῆς,, ἔχει τοῦτο σήμερον εἰς χεῖρας ὡς ἀπόδειξιν 
τοῦ δικαιώματος τοῦ νὰ κρατῇ τὸν ἄνϑρωπον 
τοῦτον ὑπὸ τὴν ἠπίαν ταύτην φύλαξιν. 
Ὃ δεκτὸς γενόμενος κανὼν ἐπὶ τῶν πλοίων ἐπὶ 

τῶν ὁποίων ἔχω συναντήσει τὸν ““Ανϑρωπον χω- 
gig πατρίδα, μετεβιβάζετο διαδοχικῶς. Οὐδεὶς 
ὅμιλος ἐπεϑύμεινὰ παρακάϑηται οὗτος διαρκῶς μετ΄ 
αὐτοῦ εἰς τὸ συσσίτιον, διότι 1) παρουσία του ἀπέ- 
κλειε πᾶσαν ὁμιλίαν περὶ πατρίδος ἢ περὶ προσδο- 
κίας ἐπανόδου περὶ πολιτικῆς ἢ γραμμάτων, περὶ 
εἰρήνης ἢ πολέμου.---ἔν évi λόγῳ ἀπέκλειε πλείονα 

τῶν ἡμίσεων ϑεμάτων περὶ ὧν ἠρέσκοντο οἱ ἄνδρες 
va ὁμιλῶσιν ἔν πλῷ. Πάντοτε ὅμως ἔκρίϑη πολὺ 
αὐστηρὸν ὅτι ἦτο ὑποχρεωμένος νὰ μὴ συναντᾷ 
τοὺς λοιποὺς ἐξ ἡ μῶν εἶ μὴ διὰ νὰ χαιρετίζῃ. Δὲν ἐπε- 
τρέπετο αὐτῷ νὰ ὁμιλῇ μετὰ τῶν λοιπῶν ἀνδρῶν τοῦ 
πληρώματος, ἐκτὸς ἐὰν ἀξιωματικός τις ἦτο πλη- 

σίον. Μετὰ τῶν ἀξιωματικῶν ὅμως εἶχεν ἐπικοινω- 
viav ἐλευϑέραν ὅσον ἤϑελον αὐτοὶ καὶ αὐτός. ᾿Εν 

τούτοις ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ καϑίστατο εὐπτόητος καὶ 
ἐπιφυλακτικός, καίτοι εἶχεν εὐνοουμένους φίλους. Εἷς 

ἐξ αὐτῶν ἤμην καὶ ἐγώ. “O πλοίαρχος πάντοτε 
τὸν προσεκάλει εἷς τὸ γεῦμα. xa ἑκάστην Δευτέ- 
oar.“ Hxactog ὅμιλος διαδοχικῶς τὸν προσεκάλει 
κατὰ σειράν. ᾿Αναλόγως δὲ τοῦ μεγέϑους τοῦ 

πλοίου τὸν εἴχετε εἰς τὸ συσσίτιον σας κατὰ μᾶλλον 
391 

ἢ ἧττον συχνά. Τὸ πρόγευμα ἐλάμβανεν εἰς τὸν 
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ἰδιαίτερον ϑάλαμιόν του--- εἶχε δὲ πάντοτε ἰδιαίτερον 
 τοιοῦτον---ὁ ὁποῖος ἔκειτο ὅπου σκοπός τις ἢ ἄλ- 

hos τὶς φρουρῶν ἠδύνατο νὰ ἐπισκοπῇ τὴν ϑύραν᾽ 
καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔτρωγεν ἢ ἔπινε, τὸ ἔτρωγε κατ᾽ ἰδίαν. 

‘Eviote ὅτε πεζοναῦται ἢ ναυτικοὶ εἶχον ἰδιαιτέραν 
διασκέδασιν ἐπετρέπετο sic αὐτοὺς νὰ προσκαλέ- 
σωσι καὶ τὰ ““Απλᾶ--- Κομβία, ὡς ἐκάλουν τὸν 

Νόλαν. “Ey τῇ περιπτώσει ταύτῃ μετέβαινεν οὗτος 
μετά τινος ἀξιωματικοῦ. “Adi” εἰς τοὺς ἄνδρας ἀπη- 

γορεύετο νὰ ὁμιλῶσι περὶ τῆς πατρίδος των, ἔν ὅσῳ 
παρευρίσκετο ὃ Νόλαν. Ὑποϑέτω ὅτι σκοπὸς τοῦ 
μέτρου τούτου ἦτο νὰ ἐξασκῇ ἀγαϑὴν ἐπ᾽ αὐτῶν 
ἐπιρροὴν 4) ϑέα τῆς τιμωρίας τοῦ καταδίκου. Τὸν 
ἑἐπωνόμαζον δὲ ““Απλᾶ--- Κοιιβία,, διότι ἐν ᾧ πάν- 
TOTE ἠρέσκετο νὰ φέρῃ τακχτ'κὴν στρατιωτικὴν στο- 
λὴν δὲν ἐπετρέπετο ἐν τούτοις ἐν αὐτῇ τὰ κομβία 
τοῦ σιρατοῦ, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἐπ᾽ αὐτῶν εἶχον χα- 
οαχϑῆ τὰ ἀοχικὰ γράμματα ἢ τὰ ἐιιβλήματα τῆς 
χώρας, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἀονηϑῆ. 

Μικρὸν μετὰ τὴν κατάταξίν μου εἰς τὸ ναυτικὸν 
ἐνθυμοῦμαι ὅτι ἤμην sic ᾿Αφρικανικὴν παρα- 

’ ’ ~ 5 ’ = ~ 

λίαν μετά τινων ἔκ τῶν ἀρχαιοτέρων ἀξιωματικῶν 
τοῦ πλοίου μας καὶ τοῦ “Boavdyovaiy,, τὸ ὁποῖον 
συνηντήσαμεν ἕν ᾿Αλεξανδρείᾳ. Εἰ ἴχομεν λάβει τὴν 
ἄδειαν va ἀποτελέσωμεν ὅμιλον, ὅπως ἀνέλϑωμεν 

3 ‘ Jae Α ‘ ’ 3 τῇ 5 , 

εἷς τὸ Κάϊρον καὶ τὰς πυραμίδας. Εν ᾧ ἐβαίνο- 
μεν κοπιωδῶς μὲ τὰς σπασμωδικὰς κινήσεις τῶν 

ὄνων (ἐπειδὴ οὕτως ἐταξιδεύαμεν), μερικοὶ ἐκ τῶν κυ- 
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΄ 5) \ ε ~ ‘ ~ , , 

οίων ἤρχισαν va ὁμιλοῦν περὶ τοῦ Νόλαν καί τις 
ἐξ αὐτῶν διηγήϑη τὸ σύστημα τὸ ὁποῖον ἐξ ἀρχῆς 
καϑιερώϑη ὅσον ἀφορᾷ τὰ βιβλία του καὶ τὰς 2 οώϑη φορᾷ τὰ βιβλία του καὶ τὰς λοι- 

3 > 9. ’, 

πὰς ἀναγνώσεις tov. “Hew οὐδέποτε σχεδὸν ἐπε- 
τρέπετο εἰς αὐτὸν νὰ ἀποβιβασϑῇ εἰς τὴν ξηρὰν καὶ 
ἂν ἀκόμη τὸ πλοῖον παρέμενεν εἰς τὸν λιμένα ἐπὶ 
μῆνας, ὃ καιρός του καὶ ὑπὸ τὰς ἀρίστας συνϑήκας 

καϑίστατο ἀνούσιος καὶ πληκτικός. ‘Hmeto€emeto δὲ 
εἰς πάντα νὰ δανείσῃ αὐτῷ βιβλία, ξὰν dev εἶχον 

ταῦτα ἐκτυπωϑῆ év ᾿Α μερικῇ καὶ δὲν ἐμνημόνευον 
αὐτὴν ποσῶς. Τοῦτο δὲ ἦτο ἀρκετὰ κοινὸν εἰς ἀρ- 
χαιοτέρας ἐποχὰς, ὅπότε οἱ λαοὶ év τῷ ἑτέρῳ ἡμι-. 
σφαιρίῳ ὡμίλουν τόσον ὀλίγον περὶ τῶν “Ἡνωμένων 
Πολιτειῶν ὅσον ἡμεῖς περὶ τῆς Πᾳαραγουάης. Ὁ 
Νόλαν ἀνεγίνωσκεν ὅλας σχεδὸν τὰς ἐφημερίδας 
τοῦ ἐξωτερικοῦ, αἵτινες ἤρχοντο εἰς τὸ πλοῖον évw- 
οίτερον ἢ ἀογότερον" ἔπρεπεν ὅμως νὰ εἶχεν ἐπι- 

’ 5 ‘ id \ \ 3 he 

ϑεωρήσῃ τις αὐτὰς προηγουμένως καὶ νὰ ἀποκόψῃ 
ε ’ 5 ’ὔ 51 ’ 7 

οἱανδήποτε ἀγγελίαν 7) σποραδικάς τινας παραγρά- 
gous, ai ὁποῖαι ἀνεφέροντο εἰς τὴν ᾿Αμερικὴν. To 
τοιοῦτον ἦτο ὀλίγον σκληρὸν ἐνίοτε, ὅταν ἐπὶ τοῦ ἕτέ- 
ρου μέρους τοῦ ἀποκοπέντος τεμαχίου ἀνεγράφετό τι 
τόσον ἄσχετον, τόσον ἀϑῷον ὅσον 6 “Ποίοδος. °A- 

κριβῶς εἰς τὸ μέσον παραγράφου περὶ μιᾶς μάχης 
~ ’ 5 ~ 5 ’ - , 

tov Nazolgovtoc ἢ μιᾶς ἀγορεύσεως τοῦ Kany- 
ε 3 A ’ ; 5 »" = \ 5 , vA 

γος 6 ἀτυχὴς Νόλων ἠδύνατο νὰ ἀνεύρῃ μεγάλην 
τινὰ ὀπὴν, διότι εἰς τὸ ἀντίστροφον μέρος τῆς ἔφη- 
μερίδος ἐκείνης εἶχε δη μοσιευϑῆ ἀγγελία τις περὶ 

᾿ 
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ταχυδρομικοῦ πλοίου προωριζομένου διὰ τὴν Νέαν 
‘Yoouny ἢ ἀπόσπασμά τι ἔκ τοῦ διαγγέλματος τοῦ 
Προέδρου. Ἦτο ἡ πρώτη φορὰ xa? ἣν ἤκουσα 
περὶ τοῦ σχεδίου τούτου, περὶ τοῦ. ὁποίου ἀκολού- 
ϑως εἶχα συχνὰ καὶ περισσότερον παρὰ συχνὰ νὰ 
εἴπω. ᾿Ενϑυμοῦμαι τοῦτο, διότι ὃ καλὸς Φίλιππος, 

ὅστις ἀπετέλει μέλος τοῦ ὁμίλου, εὐϑὺς ὡς εἶχε γίνει 
ὑπαινιγμὸς περὶ ἀναγνώσεως, ἀνέφερεν ἱστορίαν 
τινὰ περὶ ἑνὸς ἐπεισοδίου, τὸ ὅποῖον συνέβη εἰς τὸ 

᾿Ακρωτήριον τῆς Καλῆς ᾿Ελπίδος κατὰ τὸν πρῶτον 
πλοῦν τοῦ Νόλαν. Αὐτὸ δὲ ἦτο τὸ μόνον γεγονὸς 
τὸ ὁποῖον ἐγνώρισά ποτε ἔκ τοῦ ταξιδίου ἐκείνου. 
Εἶχον προσορμισϑῆ εἰς τὸ ᾿Ακρωτήριον καὶ ἀν- 
τήλλαξαν τοὺς συνήϑεις χαιρετισμοὺς μετὰ τοῦ “Ay- 
γλου Ναυάρχου καὶ τοῦ στόλου, μετὰ ταῦτα δὲ 
ὅτε ἀπῆραν διὰ μακρὸν πλοῦν ἀνὰ τὸν Ἰνδικὸν 
᾿Ωκεανὸν, ὁ Φίλιππος ἐδανείσϑη σειρὰν ᾿Αγγλικῶν 
βιβλίων ἀπὸ ἀξιωματικόν τινα, τὰ ὅποῖα κατ᾽ ἐκεί- 
γας τὰς ἡμέρας καϑὼς τῇ ἀληϑείᾳ καὶ σήμερον 
εἶναι ἀληϑὲς εὕρημα. Μεταξὺ τούτων κατὰ διαβολι- 
κὴν σύμπτωσιν εὑρίσκετο καὶ ἢ “᾿Ωδὴ τοῦ Te- 
λευταίου Paywwood,, περὶ τῆς ὁποίας ὅλοι ἔκεῖνοι 

εἶχον ἀκούσει, ἀλλ᾽ οἱ πλεῖστοι οὐδέποτε εἷχον ἴδει. 
Νομίζω ὅτι δὲν εἶχε δημοσιευϑῆ πρὸ πολλοῦ χρό- 
vou. Οὐδεὶς ἐνόμιζεν ὅτι ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπῆρχεν 
ἐϑνικόν τι ἐν αὐτῃ, καίτοι 6 Φίλιππος woxileto ὅτι 

ὃ γηραιὸς Σὼ εἶχεν ἀποκόψει τὴν “Τρικυμίαν,, 
ἐκ τοῦ Σαικσπείρου πρὸ τοῦ νὰ δώσῃ τὸ ἔργον εἰς 

ὲ 
4 
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χεῖρας τοῦ Νόλαν, διότι ἔλεγεν ὅτι “ai νῆσοι Βερμοῦ- 
δαι ὥφειλον νὰ εἶναι ἰδικαί μας καὶ μὰ τὸν Δία ϑὰ 
γίνουν μίαν ἡ μέραν,,. Οὕτως ἐπετράπη εἰς τὸν Nédav 
va ἀποτελέσῃ μέλος τοῦ ὁμίλου ἕν ἀπόγευμα ὅτε με- 
οἰκοὶ τῶν ἀξιωματικῶν ἐκάϑηντο ἐπὶ τοῦ καταστρώ- 
ματος καπγίζοντες καὶ ἀναγινώσκοντες μεγαλοφώνως. 
Φήμερον 6 κόσμος δὲν ἀρέσκεται τόσον συχνὰ εἰς 
τοιαῦτα πράγματα" ἀλλ᾽ ὅτε ἤμην νέος διηοχόμεϑα 
μετὰ φίλων ἱκανὸν χρόνον τοιουτοτρόπως. Λοιπὸν 
ὅταν ἦλϑεν ἡ σειρὰ τοῦ ΝΝύλαν ἔλαβε τὲ βιβλίον καὶ 
ἀνέγνωσεν εἷς τοὺς ἄλλους: καὶ καϑὼς γνωρίζω 
ἀνεγίνωσκε πολὺ ὡραῖα. Οὐδεὶς ἐκ τοῦ κύκλου ἐκεί- 
γου ἐγνώριζεν ἔστω καὶ στίχον τινὰ ἐκ τοῦ ποιή μα- 
τος. “Ὅλον ὅμως ἦτο μαγεία καὶ ἡ ἱπποτικότης καὶ 
ἀνήγετο εἰς παλαιτάτους χρόνους. Ὃ ἀτυχὴς Νό- 
hav ἀνέγνωσεν ἐκ τῆς πέιιπτης ραψῳδίας, ἐστάϑη 
πρὸς στιγμὴν ἔπιε κἄτι καὶ ἔπειτα χωρὶς νὰ φαν- 
τάζηται ποσῶς τὶ εἵπετο, ἐξηκολούϑησεν . 

ν ἑαυτό TOU cD 

Biva ἀδύνατον νὰ φαντασϑῶμεν ὅτι πᾶντες οἵ 
παρακολουϑοῦντες τὴν ἀνάγνωσιν ἤκουον τοῦτο 
διὰ πρώτην φοράν. Καὶ ὅμως πάντες τὸ πρῶτον ἤδη 
ἤκουον αὐτὸ καὶ ὃ δυστυχὴς αὐτὸς Νύλαν προέβη 
μηχανικῶς ἢ χωρὶς ἔτι νὰ ἔχῃ συνείδησιν τοῦ 
πράγματος." 

«Νἄτι ἡ yAuxeid πτατρίδα μου καὶ αὐτοῦ ποῦ ᾽δα τοφῶς μου.» 
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“Ὅλοι ἐταράχϑησαν τότε, ὁ δὲ Nohay ἤλπιζε, vout- 
ζω, ὅτι ϑὰ ὑπερπήδα τὸ κακόν, ὠχρίασεν ὀλίγον καὶ 
ἐβυϑίσϑη χειρότερον. 

9 A rt Ἂ- «Αὐτὴ εἶνε παγερὴ καρὸ 
9 . 9 

lp dé 

ἂν τέτοιος ζῇ, σημείωσε πῶ 

αὐτὴν τὴν στιγμὴν ot ἀξιωματικοὶ κατέστησαν ἐκ- 
τὸς ἑαυτῶν, ἐπιϑυμοῦντες ἵνα εὑρίσκετο τρόπος OMG 
ὑπερπηδήσῃ ὁ ΝΝνόλαν δύο σελίδας. ᾿4λλ᾽ οὔτε ὁ 
Νόλαν εἶχε τὴν ἀπαιτουμένην ἑτοιμότητα πγνεύμα- 

τος πρὸς τοῦτο. Ἢ γλῶσσά του ἐδεσμεύϑη, τὸ δὲ 
αἷμα ἀνῆλϑεν εἰς τὸ πρόσωπόν του καὶ κλονιζόμε- 
γος ἐξηκολούϑησεν ." 

«Νὰ ψάλῃ τέτοια ὕπαρξι ile ae μένη, μαύρη 
\ 

ἀλλ᾽ οὔτε καὶ ἀνθρώπινη ae ν εἶνε TOUT 

χι᾿ ἂν ἔχῃ ὄνομα τρανὸ, τ' τλους, τ κό τὰ πλούτη, 
/ 

YOooyxeu u ὅλὰ τὰ πλούτη, τ᾽ ὄνομα καὶ τὸν 

Καὶ ἐνταῦϑα 4 φωνὴ τοῦ δυστυχοῦς ἀνϑρώπου 
ἀπεπνίγη; δὲν ἠδύνατο νὰ προχωρήσῃ ἀλλ᾽ ἠγέρ- 
On, ἐπέταξε τὸ βιβλίον εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐξη- 

φανίσϑη. “Kai μὰ τὸν Δία,,, λέγει ὃ Φίλιππος, “δὲν 
τὸν εἴδαμεν πλέον ἐπὶ δύο μῆνας,,.. Καὶ ἐγὼ ἀκόμη 
εὑρέϑην sic τὴν ἀνάγκην νὰ ἐπινοήσω μὴ ἵκανο- 
ποιητικὴν τινα δικαιολογίαν διὰ τὸν “Ayyhoy ἐκεῖνον 
ἰατρὸν, διότι δὲν ἐπέστρεψα εἰς αὐτὸν τὸν [ὥλτερ 
Σ χώττ. 

«ἅν νιν 

A le ee ας)». 
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Ἢ ἀνωτέρω διήγησις δεικνύει περίποὺ τὸν χοό- 
vov χαϑ' Ov 6 κομπαασμὸς. τοῦ Νόλαν. xaténe- 
oev. “Hy ἀρχῇ ἐλέγετο, ὅτι εἶχεν ἀγαλάβει πολὺ ἀγέ- 
θωχον ὕφος, ἐϑεώρει τὴν φυλάκισίν tov ἁπλῆν 
κωμῳδίαν, προσεποιεῖτο. ὅτι ἠσϑάνετο ἀπόλαυσιν 
ἔκ τοῦ πλοῦ καὶ πολλὰ τοιαῦτα. ᾿Α411λ᾽ ὃ φίλιππος 
ἔλεγεν, ὅτι μετὰ τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ κοιτωνίσκου του 
δὲν ἦτο πλέον 6 αὐτὸς ἄνϑρωπος. Οὐδέποτε ἐκ 
νέου ἀνέγνωσε μεγαλοφώνως, ἐκτὸς ἐὰν ἐπρόκειτο 
περὶ τῆς Ayiags ] ραφῆς ἢ τοῦ “Ζαικσπείρου ἢ ἄλ- 
λου ἔργου περὶ τοῦ ὁποίου ἦτο βέβαιος. ᾿Αλλὰ δὲν 
ἦτο μόνον αὐτό. Οὐδέποτε ἀνεμίχϑη ἀκριβῶς ὡς 
σύντροφος μετὰ τοῦ ὁμίλου τῶν λοιπῶν γεαρῶν ἀ- 
ξιωματικῶν. Ἧτο πάντοτε εὐπτόητος μετὰ ταῦτα, 
ὅταν δὲ τὸν ἐγνώρισα εἷς πολὺ ὀλίγους φίλους--- 
ἐχτὸς ἐὰν οὗτοι ἀπηυϑύνοντο πρὸς αὐτὸν, --παΟκμί- 
λει. ᾿Βιηνίοτε évedovoia, ἐνθυμοῦμαι ὅτι τὸν ἤκουσα 
κατὰ τὰς τελευταίας ἡ μέρας τῆς ζωῆς tov va ὁμιλῇ 
ζωηρῶς περὶ ζητήματος, περὶ τοῦ ὁποίου ἐδόϑη ἀ- 
Pooun εἰς αὐτὸν ἔκ τινος λόγου τοῦ Φλέσιερ- ἀλλὰ 
γεγνιριῶς εἶχε τὸ νευρικὸν καὶ βεβαρη μένον βλέμμα 
ἀνϑρώπου βαρέως τετρωμένου τὴν καρδίαν. 
Ὅταν ὁ πλοίαρχος XM ἐπανήρχετο εἰς τὴν πα- 

τρίδα.--- ἐὰν, ὅπως λέγω, ἦτο ὃ “ὼ-- -πρὸς μεγάλην 
ἔκπληξιν πάντων τὸ πλοῖον προσήγγισεν εἷς μίαν τῶν 
νήσων [ουΐϊνδγαρὃ, ὅπου παρέμεινεν ἐπὶ μίαν πεοί- 
nov ἑβδομάδα. Of ναῦται ἔλεγον ὅτι οἱ ἀξιωματι- 
κοὶ εἶχον ἀηδιάσει τὸ ταριχευτὸν κρέας καὶ ἤϑελον 
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va φάγουν ζωμὸν χελώνης προτοῦ ἐπανέλϑωσιν εἰς 
τὰς ἑστίας των. ᾿Αλλὰ μετ᾽ ὀλίγας ἡ μέρας τὸ πλοῖον 

“1 ὥρρεν, ἦλϑεν εἰς τὸν αὐτὸν ὅρμον. Τὰ πλοῖα 
ἀντήλλαξαν συνϑήματα τὸ ἄρτι ἀγκυροβολῆσαν 
ἔστειλεν εἰς τὸν Φίλιππον καὶ εἰς τοὺς ἐπιστρέφοντας 

εἰς τὴν πατρίδα ἄνδρας ἐπιστολὰς καὶ ἐφημερίδας 
εἶπε δὲ εἰς αὐτοὺς ὅτι ἀνήγετο εἰς τὸν Queavoy, κατευ- 

ϑυνόμεγον ἴσως πρὸς τὴν Μεσόγειον καὶ παρέλαβε 
τὸν δυστυχῆ Νιόλαν καὶ τὰς ἀποσκευάς tov, ἵνα δοκι- 
μάσῃ τὸν δεύτερον πλοῦν. "ἔμεινεν ἐμβρόντητος 
ὁ ἀτυχὴς ὅτε διετάχϑη νὰ ἑτοιμασϑῇ ὅπως ἐπιβῇ 
τοῦ véov πλοίου. Εἶχε μάϑει ἀρκετὰ ἔκ τῶν 
ση μείων τοῦ οὐρανοῦ ὥστενὰ γνωρίζῃ ὅτι μέχρι ἐκεί- 
γης τῆς στιγμῆς κατηυϑύνετο πρὸς τὴν πατρίδα. 
Τὰ δὲ γενόμενα ἦσαν σαφὴς ἀπόδειξις ὅτι ἐπρόκειτο 
περὶ πράγματος περὶ οὗ δὲν εἶχεν ἴσως σκεφϑῆ, ὅτι 
δὲν Va ἤγετό ποτε εἷς τὴν πατρίδα, οὔτε διὰ φυλακὴν 
αὐτῆς. Kai ἡ μεταβίβασις αὕτη ἦτο ἡ πρώτη & τῶν 
εἴκοσι περίπου τοιούτων, αἵτινες τὸν ἔφερον ἐνωρίτε- 
ρον ἢ βραδύτερον ἐπὶ τῶν ἡμίσεων ἀρίστων πλοίων 
μας, τὰ ὅποῖα τὸν ἐκράτουν xad? ὅλην τὴν ζωήν 
του ἑκατὸν τοὐλάχιστον μίλια μακρὰν τῶν ἀκτῶν 
τῆς χώρας ἐκείνης περὶ ἧς ηὐχήϑη νὰ μὴ ἀκούσῃ 
ποτέ τι πάλιν. | 

Ὅ,τι Da διηγηϑῶ φαίνεται ὅτι συνέβη sic αὐτὸ 
τὸ δεύτερον ταξίδιον διότι ἦτο εἰς ἕνα ἀπὸ τοὺς 

πλοῦς τῆς Μεσογείου---ὅτι αὐτὴ 1%) κυρία Γχρὰφ 
ἡ περιώνυμος ἐκείνη καλλονὴ τῶν Μεσημβοινῶν 

δ δόξω ee eT ee ΜΡ ΎΨΎΎ ΎΥ Peer 

a - 
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Πολιτειῶν τῶν ἡ μερῶν ἐκείνων ἐχόρευσε μετὰ τοῦ 
Νόλαν. Παρέμενον ἐπὶ πολὺ εἷς τὸν ὅρμον τῆς 
Neandhewe καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶχον συνδεϑῆ, πολὺ 
μὲ τὸν ᾿Αγγλικὸν στόλον" μεγάλαι δὲ ἑορταὶ ἐγί- 
γοντο καὶ οἵ ἡ μέτεροι EoxEpInoay ὅτι ὥφειλον νὰ 
δώσωσι μέγαν χορὸν ἐπὶ τοῦ πλοίου. Πῶς τὸ κατώρ- 
ϑῶωσαν ἐπὶ τοῦ “ΤΠ ῶρρεν,, ϑετικῶς εἶμαι βέβαιος, 
ὅτι δὲν γνωρίζω. Πιϑανὸν δὲν ἦτο τὸ “ΓΓῶρρεν,, ἢ 
ἰσὼς αἱ κυρίαι δὲν κατελάμβανον τότε τόσον χῶρον, 
ὅσον σήμερον. ᾿Εχρειάζοντο ἐκεῖναι νὰ μεταχειρι- 
σϑῶσι τὸν ϑάλαμον τοῦ Νόλαν διὰ κἄτι καὶ δὲν ἢ- 
ϑελον νὰ ὑποχρεωϑῶσι χωρὶς νὰ προσκαλέσωσιν 
αὐτὸν εἰς τὸν χορόν. Οὕτως 6 πλοίαρχος εἶπεν εἰς 
αὐτὰς νὰ τὸν καλέσωσιν, ἐὰν ἀνελάμβανον τὴν εὐϑύ- 
γὴν ὅτι δὲν ϑὰ συνδιελέγετο οὗτος μὲ πρόσωπα τὰ 
ὁποῖα ϑὰ τοῦ ἔδιδον νύξιν τινὰ περὶ τῆς καταδίκης 
του. Οὕτως ἤρχισεν 6 χορὸς, ὅστις ἀπετέλεσε τὴν 
καλλιτέραν ἑορτὴν, ἤτις ἐγένετό note. Τολμῶ νὰ εἴπω, 
ὅτι ὑπῆρξεν sic τῶν καλλιτέρων, διότι οὐδέποτε ἤ- 
HOVE περὶ χοροῦ ἐπὶ πολεμικοῦ ὅτι δὲν ὑπῆρξεν 
ἄριστος. Διὰ κυρίας εἶχον τὴν οἰκογένειαν τοῦ ᾿4- 
μερικανοῦ ΠΙροξέγνου, μίαν ἢ δύο περιηγητρίας αἷτι- 
γες ἀπετόλμησαν τόσον μακρὸν πλοῦν καὶ ἐπίχαρι 
σμῆνος “Ayylidwy κορασίδων καὶ κυριῶν καὶ ἦτο 
lows καὶ αὐτὴ ἡ κυρία Χάμιλτων. 

διάφοροι ἀξιωματικοὶ ἀνεκούφιζον 6 εἷς τὸν 
ἄλλον ἐξ ὑπαμοιβῆς ἱστάμενοι καὶ ᾿ὁμιλοῦντες 
μετὰ τοῦ Νόλαν, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι 
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οὐδεὶς ϑὰ ὡμίλει εἰς αὐτόν. Ὃ χορὸς προέ- 
βαινε μετὰ ζωηρότητος καὶ κατόπιν ὀλίγου χρόνου 
καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνδρες οἵτινες ἀνελάμβανον τὴν ἐπίτι- 
μον φρούρησιν τοῦ Νόλαν ἔπαυσαν νὰ φοβοῦνται 
ἀπευκταῖόν tt. Μόνον ὅταν ᾿Α4γγλίς τις κυ- 

οία--- κυρία Χάμιλτων ὡς εἶπον ---ἔζήτησε ὁρ- 
μαϑὸν ‘A μμερικανικῶν χορῶν,, παράδοξόν τι πρὰγ- 
μα συνέβη. Ὅλοι τότε ἐχόρευσαν ἀντιχόρους. Ἢ 
ὀρχήστρα τῶν μαύρων οὐδόλως ἀπρόϑυμος σύνε- 
σκέφϑη τὶ ἦσαν οἱ ἀμερικανικοὶ χοροὶ καὶ ἤρχισε νὰ 
ἀνακρούῃ τὸν “Βιρζίνια ᾿ὴλ,, τὸν ὁποῖον ἠκολού- 

ϑησεν 6 “Moved Μόσκ,, καὶ 6 ὁποῖος εἰς τὴν σειρὰν 

φυσικῶς κατὰ τὰς ἡ μέρας ἐκείνας ἔπρεπε νὰ ἀκο- 
λουϑηϑῇ ἀπὸ τὸν “΄Ολδ Θερτήν,,. “Ald” ὅτε ἀκρι- 
βῶς 6 Nix, 6 ἀρχηγὸς τῆς ὀρχήστρας, ἔδιδε τὸ 
σύνϑημα νὰ ἀρχίσωσι καὶ προσέκλινεν ἕτοιμος νὰ 
εἴπῃ περίπου, μὲ ἀληϑὲς ὕφος μαύρου “An “Od 
Θερτὴν, (τὰς δεκατρεῖς πολιτείας) κύριοι καὶ κυ- 
ρίαι! ὅπως εἶχε εἴπῃ, “Βιρζίνια Ρὴλ,, (τὸν ἕλι- 
κοειδῆ χορὸν τῆς Bioywiac), παρακαλῶ καὶ τὸν 
“Μόνεῦ Μόσκ,, παρακαλῶ, 6 ϑαλαμηπόλος τοῦ 
πλοιάρχου τὸν ἔψαυσεν εἰς τοὺς ὥμους, τοῦ 
ἐψιϑύρισε κἄτι τι καὶ δὲν ἀπήγγειλε τὸ ὄνομα τοῦ 
χοροῦ. ᾿Απλῶς ὑπεκλίϑη ---ἔδωκε τὸ σύνϑημα τῆς 
ἀνακρούσεως τοῦ χοροῦ καὶ ὅλοι ἠτοιμάσϑησαν νὰ 
χορέψουν.---οἱ ἀξιωματικοὶ ἐδείκνυον εἰς τὰς ̓ 4γ- 

᾿ γλίδας κορασίδας τὸ σχῆμα τοῦ χοροῦ, χωρὶς ὅμως 
va. λέγουν διατὶ οὗτος δὲν εἶχεν ὄνομά τι. ᾿Αλλὰ δὲν 

ν 
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πες Te ee ee ----------------ο---- 

πρόκειται περὶ τούτου κυρίως. “Ay” οὗ ὁ χορὸς 

ἤρχισεν, 6 ΝΝόλαν καὶ οἱ ἀξιωματικοί μας παρεδό- 

ϑησαν εἰς τὸν ἀπόλαυσιν αὐτοῦ, ὡς εἶπον καὶ τοῦτο 

ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε ὃ Νόλαν ἐϑεώρησε φυσικώτατον 

νὰ ὑποκλιϑῇ πρὸς τὴν λαμπρὰν ἐκείνην Γκρὰφ καὶ 

εἴπῃ .--- 

«Ἐλπίζω ὅτι δὲν ϑὰ μὲ ἔχετε λησμονήσῃ δεσποι- 

vic Ρύτλεζη. Δύναμαι νὰ λάβω τὴν τιμὴν νὰ χορεύ- 

ow μαζύ σας ;,» 

Καὶ ἔκαμε τοῦτο τοσοῦτον ταχέως ὥστε ὁ ἀξιωμα- 

τικὸς ὅστις ἦτο πλησίον τοῦ, δὲν ἠδυνήϑη νὰ τὸν 

προλάβῃ. Ἢ κυρία ἐγέλασε καὶ εἶπε--- 

«Δὲν εἶμαι πλέον δεσποινὶς ᾿ύτλεζη x. Νόλαν, ἀλλὰ 

ϑὰ χορέύσω ἔν τούτοις, καὶ ταυτοχρόνως ἕνευ- 

σεν εἰς τὸν ἀξιωματικὸν, ὡς νὰ τοῦ ἔλεγεν ὅτι 

ἔπρεπε νὰ ἀφήσῃ τὸν κ. Νόλαν εἰς αὐτὴν καὶ οὕτω 

‘tov ὡδήγησε εἰς τὸν τόπον ὅπου ὁ χορὸς ἐσχη- 

ματίζετο. 

“Ὁ Νόλαν ἐσκέφϑη ὅτι εὗρε τὴν εὐκαιρίαν του. 

Εἶχε γνωρίσει αὐτὴν εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς ἄλλα 

μέρη τὴν εἶχε συναντήσει καὶ αὐτὸ ἦτο μεγάλο εὕ- 

onua. Δὲν δύνασϑε νὰ ὁμιλῆτε εἰς τοὺς ἀντιχόρους, 

ὡς δύνασϑε εἰς τὰ κοτιλλιὸν, ἢ καὶ εἰς αὐτὰ ἀκό- 

μη τὰ διαλείμματα τῶν στροβίλων, ἀλλὰ καὶ εἰς 

αὐτοὺς τοὺς ἀντιχόρους δίδονται εὐκαιρίαι πρὸς ὁμι- 

λίαν ὅπως πρὸς ἀλλαγὴν βλεμμάτων καὶ συνεγνγοή- 

σεων. Καὶ αὐτὸς ἤρχισε νὰ τὴν ἐρωτᾷ περὶ τῶν ταξι- 
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δίων τῆς, περὶ ὐρώπης καὶ Γαλλίας: ἀφ᾽ οὗ δὲ ἐξήντλησε τὴν ὁμιλίαν ταύτην καὶ τοῦ ἐδόϑη εὐκαι- ela εἷς τὸ τέλος τῶν χορευτικῶν ἕλιγμῶν, τολμηρῶς προσέϑηκε--- πελιδνὸς, ὡς μοὶ ἀφηγήϑη τὴν ἕστο- Qiav 4 κυρία μετά τινα ἔτη--- 
“Καὶ τὶ μανϑάνετε ἀπὸ τὴν πατρίδα κυρία Γ: κράφ,,: Καὶ τὸ ἐξαίσιον ἐκεῖνο πλάσμα τὸν ἠννόησε. Π]ερίερ- γον! πῶς συνέβη νὰ τὲν évvonon ! 
‘Ano τὴν πατρίδα !! x. Néday!!! ᾿Ενόμιζον ὅτι σὺ ἦσο ὃ ἄνϑρωπος ὅστις οὐδέποτε ἤϑελε νὰ ἀκούσῃ τι περὶ τῆς πατρίδος του πλέον ! 1, — Hab διηυϑύνϑη κατ᾽ εὐϑεῖαν πρὸς τὸν σύζυγόν της, ἀφίσασα κατὰ μόνας τὸν δυστυχῆ Νόλαν, ὡς ἦτο πάντοτε. “ὲν ἔχόρευσε δὲ πλέον 6 Νόλαν. Τὰ κατ᾽ αὐτὸν δὲν δύναμαι νὰ ἀφηγηϑῶ ἐν πλήρει τάξει, οὐδεὶς δὲ δύναται νὰ τὸ πράξῃ καὶ πράγματι οὐδὲ ἀποπειρῶμαι. 
Attai εἶναι αἱ παραδόσεις τὰς ὁποίας ἐξάγω, ὅπως τὰς πιστεύω, ἐκ τῶν μύϑων οἱ ὅποῖοι ἐλέχϑη- σαν περὶ τοῦ ἀνϑρώπου τούτου ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτη. Τὰ ψεύδη τὰ ὁποῖα ἐπεσωρεύϑησαν δι᾿ αὐτὸν ἀποτελοῦσι λεγεῶνα. Οἱ ἑταῖροι συνήϑιζαν γὰ τὸν ἀποκαλῶσι “Ζιδηρᾶν ITeocwxida,,, 6 Δὲ G- γαϑὸς Γεώργιος Πὸνς κατῆλϑεν εἰς τὸν τάφον πι- στεύων ὅτι αὐτὸς ἦτο ὁ συγγραφεὺς τοῦ “Ἰουνίου, ὅστις ἐτιμωρήϑη διὰ τὴν περίφημον λιβελλογρα- φίαν κατὰ τοῦ Θωμᾶ Ζέφφερσον. “Ὃ Πὸνς δὲν ἦτο πολὺ δυνατὸς εἰς τὰ ἱστορικὰ γεγονότα. 

—_— - _" 
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ὐτυχέστερον ἐπεισόδιον ἀπὸ τὰ δύο, τὰ ὅποῖα 
ἀφηγήϑην ἀνάγεται εἷς τὸν πολεμικὸν κύκλον. 
“Φυνέβη δὲ ὀλίγον κατόπιν. Τὸ ἐπεισόδιον τοῦτο ἤ- 
κουσα. ἐκτιϑέμενον κατὰ τρεῖς ἢ τέσσαρας ἐκδό- 
σεις---καὶ πράγματι ἴσως ἔχει συμβεῖ πλέον ἢ ἅπαξ. 
‘Add’ ἐπὶ ποίου πλοίου ἔλαβε χώραν δὲν δύναμαι 
va. εἴπω. Hic μίαν τοὐλάχιστον ἀπὸ τὰς μεγάλας 
ὁπωσδήποτε κατὰ ϑάλασσαν μονομαχίας πρὸς τοὺς 
“Ayyhous, καϑ' ἣν πράγματι τὸ ναυτικὸν ἔλαβε τὸ 
βάπτισμα τοῦ πυρὸς, συνέβη ἐχϑρικὴ ὀβὶς νὰ πέσῃ 
ἐπὶ τοῦ καταστρώματος καὶ vd ἀνατρέψῃ αὐτὸν 
τοῦτον τὸν ἀξιωματικὸν τοῦ τηλεβόλου καὶ σχεδὸν 
εἰπεῖν, πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς ὑπὸ τὰς ἀμέσους 
διαταγὰς αὐτοῦ. Καὶ τώρα δύναταί τις νὰ εἴπῃ περὶ 
ϑάρρους ὅ,τι ἐπιϑυμεῖ, ἀλλὰ τὸ ἀληϑὲς εἶναι ὅτι δὲν 
εἶναι εὐχάριστον νὰ παρίσταταί τις αὐτόπτης μάρτυς 
τοιαύτης σκηνῆς. Καὶ ἅμα συνῆλϑον οἵ μὴ φογευ- 
ϑέντες τῶν ἀνδρῶν- αὐτοὶ δὲ καὶ οἱ γοσοκόμοι ἦρ-- 
χίσαν νὰ ἀποκομίζουν τοὺς νεκροὺς, ἐνεφανίσϑη ἐπὶ 
σχηγῆς ὁ Νόλαν, μὲ τὸ ὑποκάμισόν tov μόνον, κρα- 
τῶν τὸν ἐμβολέα ἀνὰ χεῖρας καὶ ὠσεὶ ἦτο 6 ἁρμόδιος 
ἀξιωματικὸς, τοὺς ἐκάλεσε MET αὐϑεντικότητος. . 
ποῖοι ϑὰ κατέλϑωσιν εἰς τὸ γοσοκο μεῖον μὲ τοὺς τραυ- 
ματίας, ποῖοι ϑὰ παραμείνουν παρ΄ αὐτῷ- μὲ lov τὸ 
ἤϑικόν του καὶ τὸν τρόπον ἐχεῖνον 6 ὁποῖος ξιιβάλ- 
λει εἷς τοὺς ἀνθρώπους τὴν πεποίϑησιν ὅτι τὰ πάντα 
ἔχουσι καλῶς καὶ βαίνουσι πρὸς αἰσίαν ἔκβασιν. 
Καὶ ἐγέμισε μὲ τὰς ἰδίας του χεῖρας τὸ τηλεβόλον, 
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ἐσκόπευσε καὶ διέταξε τοὺς ναύτας va πυροβολή- 
σωσι. Ἵστατο δὲ ἐκεῖ διοικητὴς τοῦ τηλεβόλου ἐκεί- 
YOU, τηρῶν τοὺς περὶ αὐτὸν ἐν ἐνϑουσιασμῷ ἐφ᾽ 
ὅσον ὃ ἐχϑρὸς ἐπυροβόλει---καϑήμενος ἐπὶ τοῦ κιλ- 
λίβαντος, ἐν ᾧ τὸ τηλεβόλον Epdyeto καὶ ἐκτεϑει- 
μένος πάντοτε---δεικνύων εἰς αὐτοὺς εὐκολωτέρους 

τρόπους νὰ χειρίζωνται βαρείας βολὰς--- κάμνων 
τοὺς ἀπείρους νὰ γελῶσι διὰ τὰ ἴδια αὑτῶν σφάλ- 

ματα--- καὶ ὅταν τὸ τηλεβόλον époyeto, πληρῶν 
αὐτὸ καὶ αὖϑις ἔρριπτε διπλασίας βολὰς τῶν ἄλλων 

τηλεβόλων τοῦ πλοίου. “O Κυβερνήτης διατρέχων 
τὸ σκάφος πρὸς ἐνϑάρρυνσιν τῶν ἀνδρῶν, ἤλϑεν 
πρὸς τὸ πυροβολεῖον καὶ 6 Ν,όλαν χαιρετίζων στρα- 
τιωτικῷς, εἶπε΄.--- 

“Δεικνύω εἰς αὐτοὺς πῶς κάμγνομεν τοῦτο εἰς 

τὸ πυροβολικὸν κύριε.,, 
Καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς ἱστορίας 

ὅπου ὅλαι ai παραδόσεις συμφωνοῦσιν, 6 δὲ κυβεο- 
γήτης εἶπε".--- 

“TO βλέπω καὶ σᾶς εὐχαριστῶ, κύριε, καὶ οὐδέ- 
ποτε Va λησμονήσω τὴν ἡμέραν ταύτην καὶ οὐδὲ 
σεῖς νὰ τὴν λησμονήσητε.,, 
Καὶ ἀφ᾽ οὗ τὰ πάντα ἐτελείωσαν καὶ 6 κυβερνήτης 
ἀπέκτησε τὸ ξίφος τοῦ “Ayyhov, ἔν μέσῳ πομι- 
σῆς καὶ παρατάξεως ἐπὶ τοῦ πρυμναίου καταστρώ- 

ματος εἶπε". 
- “Ποῦ εἶναι 6 x. Νόλαν ! Καλέσατε τὸν Νόλαν νὰ 
ἔλϑῃ ἐνταῦϑα.,, 

iin aia oe, ae 

ee ὦ 
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Καὶ ὅταν ὃ Νόλαν ἦλϑεν 6 κυβερνήτης τοῦ ἐξπε. 

- Κύριε Νόλαν ὅλοιεἴμεϑα εὐγνώμονες εἰς σὲ σήμε- 

ρον. Εἶσϑε εἷς ἐκ τῶν ἡμετέρων σήμερον. Θὰ 

μνημονευϑῆτε εἰς τὰς ἐκϑέσεις.,, 

- Τότε 6 γηραιὸς κυβερνήτης ἐξεζώσϑη τὸ ξίφος 

του, τὸ ἔδωσεν εἰς τὸν Νύόλαν καὶ τοῦ εἶπε νὰ τὸ 

φορέσῃ. Ὃ ἄνϑροωπος ὅστις μοὶ διηγήϑη τοῦτο 
¢ ~ 3 ’ὔ’ "κ, ε , 3 / ¢ 

ὑπῆρξεν αὐτόπτης μάρτυς. “O Νόλαν ἀνέκραξεν ὡς 

παιδίον καὶ εἶχεν ἱκανοὺς πρὸς τοῦτο λόγους. Δὲν 

εἶχε περιζωσϑῆ ξίφος ἀπὸ τῆς καταχϑονίου ἐκείνης 

ἡμέρας ἔν τῷ Φρουρίῳ "Adaus. "ALA? ὐτοτὲ sic 

εὐκαιρίας τελετῶν πάντοτε ἔφερε τὸ ἰδιόρρυϑιμον 

ἐκεῖνο ἀοχαῖον γαλλικὸν ξίφος τοῦ κυβεονήτου. 

Ὃ πλοίαρχος πράγματι ἔκαμε μνείαν τοῦ ὀνόματος 

τοῦ Νόλαν εἰς τὰς ἐκϑέσεις του. Πάντοτε δὲ ἐλέ- 
[4 5 7 Ch. ¢ ’, Ig , 57 

yeto ὅτι ἐζήτησεν ὅπως 6 Νόλαν τύχῃ χάριτος. Ἔ- 

γραψεν ἰδιαιτέραν ἐπιστολὴν εἰς τὸν ὑπουργὸν τῶν 

στρατιωτικῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀποτέλεσμα προῆλϑεν ἔκ 

τούτου. Ὥς εἶπον, αὐτὴ ἦτο περίπου ἡ ἐποχὴ καϑ' 

ἣν οἱ ἐν Οὐάσιγκτων ἤρχισαν νὰ ἀγνοοῦν τὴν ὅλην 

ὑπόϑεσιν καὶ ἢ φυλάκισις τοῦ Νόλαν ἤρχισε νὰ 

μονιμοποιῆται, ἐπειδὴ οὐδεὶς ὑπῆρχεν ὁ δυνάμενος 

νὰ τὴν ἀναστείλῃ ἄνευ νέων διαταγῶν ἔκ μέρους τῆς 

Κυβερνήσεως. 
5) ‘ Ἃ [22 3 Ἁ ~ , ε 

Ἤκουσα νὰ λέγηται ὅτι ἦτο μετὰ τοῦ Π]όρτερ, ὅτε 

οὗτος ἔκαμε κατοχὴν τῶν νήσων Νουκαχίουα, οὐχὶ 

6 Πόρτερ, τὸν ὁποῖον γνωρίζετε, ἀλλ᾽ 6 γέοων Π16ρ- 
i » δ᾿ 5» / ’ ε , 

τερ, 6 πατήρ tov, 6 Ἔσσεξ Π]όρτερ---τουτέστι ὁ yeé- 
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ρων Ἔσσεξ Π]ΠΠ]όρτερ, οὐχὶ αὐτὸς 6” Εσσεξ. “ὥς ἀξιω- 
ματικὸς τοῦ πυροβολικοῦ ὅστις εἶχεν ὑπηρετήσει 

5 ‘ ‘ ’ e ’ > ’ : 

εἰς τὰς Δυτικὰς Π]ολιτείας 6 ΝΝόλαν ἐγνώριζε περισ- 
σότερα περὶ ὀχυρωμᾶἄτων, παραπηγμάτων, προπυρ- 
γίων καὶ χαρακωμάτων καὶ πάντα ταῦτα πλειότε- 
οον ἀπὸ τοὺς Ev τῷ πλοίῳ καὶ εἰργάσϑη μετ᾽ ἀκραι- 
φνοῦς προϑυμίας πρὸς τελείαν τοποϑέτησιν τῆς 
πυροβολαρχίας ταύτης. Π]άντοτε ὑπῆρξα τῆς γνώ- 
μῆς ὅτι ἦτο κρῖμα ὅτι 6 ΠΠ]όρτερ δὲν ἄφησεν αὐτὸν 
éxel ἐπὶ κεφαλῆς μετὰ τοῦ 1χάμβλ. Τοῦτο da ἔ- 
λυεν ἅπαν τὸ ζήτημα τῆς τιμωρίας tov. Θὰ κατε- 
λαμβάνομεν δριστικῶς τὰς νήσους καὶ ἀπὸ τῆς ἔπο- 
χῆς ἐκείνης ϑὰ εἴχομεν ἕνα σταϑμὸν εἷς τὸν Hion- 
γικὸν Queavdrv. Οἱ φίλοι μας οἱ [ἄλλοι ὅτε ἐσκέ- 

Ἁ 4 A) \ ’ ’ 

φϑησαν νὰ καταλάβουν τὴν μικρὰν ταύτην ϑέσιν 
va τὴν εὕρισκον προκατειλημμένην. “Add” 6 Μάδι- 
σον καὶ οἱ Βιργιανοὶ ἀπέρριψαν πάντα ταῦτα. 
Τὰ συμβεβηκότα ταῦτα ἐγένοντο πρὸ πεντήηκον- 

’ ’ 3 \ e 4 3 Α 

ταἑετίας σχεδόν. ‘Hav ὃ Νόλαν ἦτο τριακονταετὴς 
τότε, ϑὰ ἦτο περίπου ὀγδοηκοντούτης ὅτε ἀπέϑανε. 
᾿Εφαίνετο ἑξηκοντούιης ὅτε μόλις ἦτο τεσσαράκοντα 
τς - 3 ae Ὁ 5 4 ‘ > ’ a 5) 

ἑτῶν. “Add” ἔκτοτε οὐδέποτε μοὶ ἐφάνη ὅτι ἤλλαξε 
μίαν τρίχα. Καϑὼς φαντάζομαι τὴν ζωήν του, ἐξ 
ὅσων ἔχω ἴδει καὶ ἀκούσει περὶ αὐτοῦ Va διῆλϑεν 
αὐτὴν πάντοτε εἰς ὅλας τὰς ϑαλάσσας καὶ σχε- 

δὸν οὐδέποτε ἐπὶ τῆς ξηρᾶς. Θὰ ἐγνώρισεν ἐξ ἁπλῆς 

γνωριμίας περισσοτέρους ἀξιωματικοὺς ἕν τῷ ναυ- 
τικῷ μας ἢ οἱοσδήποτε ἄλλος. Μοὶ εἶπέ ποτε μετὰ 

νον tit Lk pe. | 
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~ , φ, 5 \ 3 ig! oe 327) σοβαροῦ μειδιάματος, ὅτι οὐδεὶς ἐν τῷ κόσμῳ ἔζησε 
, ‘ ’ὔ co 5 Ψ' 6c / ς 

τόσον μεϑοδικὸν βίον ὅσον αὐτός. ““] νωρίζετε oi 
5) ’ iif =, ες τ ~ \ 

ἄνδρες λέγουσιν ὅτι εἶμαι ἢ “ΦΣιδηρᾶ Προσωπὶς,, 
γνωρίζετε δὲ πόσον ἀπησχολημένος ἦτο 6 φέρων ἐ- 

’, a [4 \ 5 A 3 5.» A 

κείνην. “Hheyev ὅτι δὲν εἶναι καλὸν δι᾿ οὐδένα va 
προσπαϑῇ νὰ ἀναγινώσκῃ διαρκῶς ὡς καὶ νὰ πράττῃ 
τι διαρκῶς, ἀλλ᾽ ὅτι συνήϑιζε νὰ ἀναγινώσκῃ ἀκριβῶς 
πέντε ὥρας τὴν ἡμέραν. “Δι᾿ ὃ,, ἔλεγεν, “ἔχω πάν- 
TOTE πρόχειρα τὰ σημειωματάριά μου καὶ γράφω 
κατὰ διάφορα χρονικὰ διαστήματα σημειώσεις ἐξ 
ὅσων ἀνέγνωσα, συμπεριλαμβάνω δὲ εἰς ταῦτα καὶ 
ἀντίγραφα χωρίων. Ταῦτα ἦσαν ἀληϑῶς, πολὺ 
3 Ἢ ΄ 5 . le 3. 9 \ , , 
ἀξιοπερίεργα. Hiyev & ἢ ὀκτὼ διαφόρων κλάδων. 
Ὑπῆρχεν ἕν τῆς ‘Totooiac, ἕν τῶν Φυσικῶν ἐπιστη- 
μῶν καὶ ἄλλο τὸ ὅποῖον ἐκάλει ““᾿Ανάλεκτα,,. ᾿Αλλὰ 

~ ma! zs 6 ~ ’ 3 i. 3 

ταῦτα δὲν ἦσαν ἁπλῶς βιβλία ἀποσπασμάτων ἐξ 
ἐφη μερίδων. Huseoutyor δὲ τεμάχια φυτῶν καὶ ται- 
γιῶν, ὄστρακα προσδεδεμένα καὶ χαραγ μένα, τεμάχια 
ὀστέων καὶ ξύλων, τὰ ὁποῖα ἐδίδασκε τοὺς ἄνδρας 
νὰ κόπτωσι OL αὐτὸν καὶ ἅτινα ἰχνογράφει ϑαυμα- 
σίως. Εἰ ἴχεν ἔτι ὃν αὐτοῖς μερικὰς κωμικωτάτας ἴχνο- 
γραφίας καί τινας συγκινητικωτάτας, ἐξ ὅσων εἶδόν 
ποτε ὃν τῇ ζωῇ μου. Εὐτυχὴς ἐκεῖνος εἷς Ov ϑὰ περιέλ- 
doo τὰ βιβλία τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Νόλαν. 

"Eheye λοιπὸν ὅτι ἡ ἀνάγνωσίς tov καὶ ai σημειώ- 
σεις του ἦσαν τὸ ἐπάγγελμά του καὶ ὅτι τὸν ἀπησ- 

’ ~ Δ a4 Nis ox A 5) , φ. 

χόλουν ταῦτα πέντε ὥρας καὶ ἐναλλὰξ ἄλλας δύο ὥρας 
νέον, τὸν oe γεν τον = ΄ Ν᾿. : 

καϑ' ἑκάστην. “““Εκαστος δὲ, ἔλεγε, ὀφείλει va ἔχῃ 
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μίαν διασκέδασιν xadac καὶ ἕν ἐπάγγελμα. Ἢ Φυ- 
‘ ε ’, 3 ε ’ ’, ‘ ~ 

σικὴ LIotogia εἶναι ἡ διασκέδασίς μου.,, Καὶ τοῦτο 
τὸν ἀπησχόλει δύο ὥρας ἑκάστην ἡ μέραν περιπλέον. 
Οἱ ναῦται συνήϑιζον νὰ φέρωσιν εἷς αὐτὸν πτηγὰ 
καὶ ἰχϑῦς, ἀλλὰ κατά τινα μακρὸν πλοῦν εἶχε νὰ 
συλλέξῃ μόνον μυριόποδας καὶ κανϑαρίδας καὶ ἄλ- 
λα τοιαῦτα μικρὰ ϑηράματα. Ἦτο 6 μόνος φυσιοδί- 
φης, τὸν ὁποῖόν ποτε συνήντησα, γνωρίζοντά τι περὶ 
τῶν ἕξεων τῆς μυΐας καὶ τοῦ κώνωπος. “Ολοι οἱ 

ἐπιστήμονες οὗτοι δύνανται νὰ σοὶ εἴπωσιν ἂν ἀνά- 

γωνται ταῦτα εἰς ta Lepidoptera ἢ Steptopotera, 
ἐν τούτοις ὅμως οὐχὶ πῶς νὰ ἀπαλλαγῆτε ἐξ αὐτῶν, 
οὔτε πῶς ἐκφεύγουσιν τῶν χειρῶν «ας ὅταν τὰ κτυ- 
πᾶτε---διότι ὃ Atwwvaiog ἐγίνωσκεν τόσον ὀλίγα περὶ 

’ὔ [4 Α e 3 7, e \ (τ Ψ 7. ε 

τούτου ὅσον καὶ ὁ Ἰωάννης 6 Pa 6 ἠλίϑιος. Αἱ 
ἐννέα αὗται ὧραι ἀπετέλουν τὴν καϑημερινὴν 
662 a4 ~ a4 \ 5 44 ~ ’ 

ἐνασχόλησιν,, τοῦ Νόλαν. Τὸ ἐπίλοιπον τοῦ χρόνου 
διήρχετο ὁμιλῶν ἢ περιπατῶν, μέχρι δὲ ἐσχάτου 

, 3 3" ‘ ’ 5 ~ 

γήρατος ἀφιέρου ἱκανὸν χρόνον ἐπὶ τοῦ καταστρώ- 
ματος. Π]άντοτε ἐξηκολούϑει τὴν σωματικὴν ἄσκη- 
σιν καὶ οὐδέποτε ἤκουσα ὅτι ἡσϑένησε. ᾿Εὰν 
ἄλλος τις ἠσϑένει, αὐτὸς ἦτο 6 τρυφερώτατος 

γοσοκόμος καὶ ἐγνώοιζε σχετικῶς πρὸς τὴν περι- 
ποίησιν τῶν ἀσϑενῶν πλέον τοῦ ἡμίσεος τῶν 
ὅσων γνωρίζουσιν οἱ ἰατροί. " ἔπειτα ἐὰν πᾶς τις 

κατέκξιτο κάμνων ἢ ἀπέϑνησκεν, ἢ ἐὰν ὃ πλοίαρ- 
yoo τὸν ἐκάλει δι᾿ οἱανδήποτε περίστασιν 6 No- 
λαν ἦτο πάντοτε ἕτοιμος νὰ ἀναγνώσῃ τὰς προσευ- 
a 
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yas καὶ ὡς ἔχω ἤδη εἴπει, ἀνεγίνωσκεν ὡραῖα. 
Ἢ γνωριμία μου μετὰ τοῦ Φιλίππου ΪΝόλαν ἤρχι- 
σεν ἕξ ἢ ἑπτὰ ἔτη μετὰ τὸν Ayyhinov πόλεμον, κατὰ 
τὸν πρῶτόν μου πλοῦν ὅτε διωρίσϑην δόκιμος ἀξιω- 
ματικός. Ἦτο δὲ κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας κατόπιν 

τῆς συνομολογήσεως τῆς περὶ δουλεμπορίας συν- 

ϑήκης, ὅπότε Κυβερνῶν Οἶκος ἦτο ἀκόμη 6 Οἶκος 
τῆς Βιργινίας, ὅστις εἶχεν ἔτι εἶδός τι αἰσϑηματικό- 

τητος WC πρὸς τὴν κατάργησιν τῶν κακουργιῶν τῆς 

διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ διαπορϑμεύσεως τῶν Μαύρων καὶ 
ἐνίοτε ἐγένετό τι οὕτω. Hiueda ἐν τῷ Νοτίῳ ᾿Ατλαν- 
τικῷ μὲ τὴν ἀποστολὴν ταύτην. “Ap ἧς στιγμῆς 
κατετάχϑην νομίζω ὅτι ἐϑεώρησα τὸν Νόλαν ὡς 
εἶδός τι Aaixod ἱερέως-- ἱερέως μετὰ στολῆς ἀξιω- 

ματικοῦ. Οὐδέποτε ἐζήτησα ἐξηγήσεις περὶ αὐτοῦ. 
Ὅλα ἦσαν περίεργα Ov ἐμὲ ἐν τῷ πλοίῳ. ᾿Εγγώ- 
olor ὅτι ἦτο ἁπλοϊκότης τὸ νὰ ἀπευϑύνω ἐρωτήσεις 
καὶ ὑποϑέτω ὅτι ἐσχέφϑην ὅτι ὑπῆρχεν εἷς ἕκαστον 
πλοῖον καὶ εἷς γνωστὸς ὑπὸ τὸ ὄνομα “«““4πλᾶ- Κομ- 

βία,,.. Ε ἴἴχομεν αὐτὸν εἷς τὸ συσσίτιόν μας ἅπαξ τῆς 
ἑβδομάδος καὶ μᾶς καϑίστων προσεκτικοὺς νὰ μὴ λέ- 
γωμέν τι περὶ πατρίδος κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡ μέραν. 
AMM ἂν μᾶς ἔλεγον νὰ μὴ εἴπω ιἕν τι περὶ τοῦ πλα- 
νήτου" ἄρεως ἢ τοῦ βιβλίου τοῦ Δευτερονομίου, δὲν 
ϑὰ ἤϑελον ἐρωτήσει τὸν λόγον: ὑπῆρχον ἄλλως τε 
ἐκεῖ πολλὰ πράγματα, τὰ ὅποϊῖα μοὶ ἐφαίνοντο ἥκιστα 
δικαιολογημένα. Τὸ πρῶτον δὲ ἤρχισα νὰ ἐννοῶ περὶ 
τοῦ “ΑΝΘΡΩΠΟΥ͂ ΧΩΡΙΣ ITATPIAA,, ἡμέραν τινὰ ὅτε 
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κατεφϑάσαμεν ἀκάϑαρτον ἡ μιολίαν, ἥτις ἔφερεν δού- 
λους. Εἷς τῶν ἀξιωματικῶν ἐστάλη ὅπως καταλάβῃ. 

τὸ πλοῖον καὶ κατόπιν ὀλίγων λεπτῶν ἔστειλεν ὀπίσω 
τὴν λέμβόν του παρακαλῶν, ὅπως σταλῇ τις ὁμιλῶν 

‘ , [72 3 , ε 4 ~ 

τὴν Ilootoyahiuiy. Ὅλοι ἐϑεώμεϑα ὑπεράνω τοῦ 
περιφράκτου ὅτε ἦλϑεν ἡ πρόσκλησις, πάντες OE ἢϑέ- 
λομεν νὰ ἡδυνάμεϑα νὰ ἐκτέλέσωμεν χρέη διερμη- 
véws, ὅτε ὃ πλοίαρχος ἠρώτησε ποῖος ὁμιλεῖ τὴν 
ΠΟορτογαλικήν. Οὐδεὶς ὅμως τῶν ἀξιωματικῶν τὴν 

ἐγνώριζεν, ἀκριβῶς δὲ ὅτε ὃ πλοίαρχος ἔοτειλε νὰ 
ἐρωτήσῃ μήπως ἐγνώριζε τὴν γλῶσσαν ταύτην 

~ A , 4 

κανεὶς ἐκ τοῦ πληρώματος, προέβαλεν 6 Νόλαν 
καὶ εἶπεν ὅτι μετὰ χαρᾶς Va ἐχρησίμευεν ὡς διερ- 
unveds, ἐὰν ἐδέχετο ὃ πλοίαρχος, “ad? ὅτι ἡἠννόει 
τὴν γλῶσσαν. O πλοίαρχος τὸν ηὐχαρίστησεν, ἐξώ- 
πλισεν Etéoav λέμβον δι᾿ αὐτὸν καὶ ἕν τῇ λέμθῳ é- 

’ » : / A 5 ~ . . 

κείνῃ συνέπεσε τυχαίως νὰ ἐπιβῶ. 
ec 5 ’ 3 A 4 ~ e ’ 4 

τε ἑφϑάσαμεν sig τὸ πλοῖον, εὑρέϑημεν πρὸ 
τοιαύτης σκηνῆς τὴν ὁποίαν σπανίως βλέπει τις καὶ 
οὐδέποτε ϑέλει νὰ ἴδῃ. ᾿Ακαϑαρσία ὑπερβαίνουσα 
πᾶν ὅριον καὶ πανδαιμόνιον ἕν μέσῳ τῆς ρυπαρό- 

᾿ ε ~. 4 ~ 3 ’ 9 3 

τητος. Δὲν ὑπῆρχον πολλοὶ τῶν αἰϑιόπων, ἀλλ 
ὅπως δώσῃ 6 Βὼν εἰς ὅσους ὑπῆρχον νὰ ἐννοήσω- 
σιν, ὅτι ἦσαν ἐλεύϑεροι, εἶχεν ἀποκόψει τὰ δεσμὰ 
τῶν χειρῶν καὶ τὰς πέδας των καὶ διὰ πᾶσαν ἀσφά- 
λειαν ἔδεσεν Ov αὐτῶν τοὺς ἀϑλίους τοῦ πληρώμα-. 

~ 6 ’, ε ~ - 9 , Ξ 

BOS τῆς ἡμιολίας. Οἱ πλεῖστοι τῶν αἰϑιόπων ἦσαν 

ἐχτὸς τοῦ κύτους τοῦ πλοίου καὶ συνεσωρεύοντο ἐπὶ 



O AILATPIS ee 

τοῦ ἀκαϑάρτου καταστρώματος εἰς κεντρικήν τινα 
ὁμάδα, περιστοιχίζουσαν τὸν Βὼν καὶ ἀποτεινομένην 
εἰς πᾶσαν διάλεκτον καὶ παραφϑορὰν διαλέκτου ἀπὸ 
τῆς πλαταγιζούσης Ζουλοὺ μέχρι τῆς Π|αρισινῆς 
τοῦ Βελὲδ ἔλ ζερίδ. 

if > ’ s A , ε ‘ 

Ote ἀνήλϑομεν εἰς τὸ κατάστρωμα ὃ Βὼν προσ- 
ἔβλεπεν ἐκ βυτίου τινος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἕν ἀπογνώ- 
σει εἶχεν ἀναβεῖ καὶ εἶπε ." 

ia 3 5 ν΄ ~ ε ’ Α a = —“Av ἀγάπην Θεοῦ, ὑπάρχει κανεὶς, ὅστις εἶναι Ov- 
γατὸν νὰ κατορϑώσῃ ὅπως οἱ ἄϑλιοι οὗτοι ἐννοήσωσί 
τι; Οἱ περὶ ἡμᾶς ἄνδρες ἔδωσαν εἰς αὐτοὺς οῶμι 
39 ‘ 4 ~ ‘ ‘ ’ le wal \ ἀλλὰ καὶ τοῦτο δὲν τοὺς καϑησύχασε. “Hoowpa τὸν 
e A > ~ 5 / \ ‘ ~ 3 Α \ ὑψηλὸν ἐκεῖνον αἰϑίοπα δὶς κατὰ γῆς ἀλλὰ καὶ 
τοῦτο δὲν κατεπράῦνεν αὐτόν. Καὶ ἐπὶ τέλους ὡμίλησα 
εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν Νοτίων τῆς ᾿Α μερικῆς Ἔρυ- 
ϑροοδέρμων εἰς ὅλους αὐτοὺς, ἀλλὰ οὐδόλως Hy- 
γόησαν αὐτὴν ὅπως δὲν ἠννόουν καὶ τὴν ᾿᾽4γ- 
γλικήν.,, 

‘O Nokav εἶπεν ὅτι ἠδύνατο νὰ ὁμιλήσῃ τὴν Hoo- 
τογαλικήν. Hic ἢ δύο διακρινόμενοι τῶν λοιπῶν 
Κροῦμεν ἀπεσπάσϑησαν ἕκ τοῦ ὁμίλου, εἶχον δὲ 
οὗτοι, ὡς εἶχε ἀποδειχϑῆ, ἐργασϑῆ χάριν τῶν 11ορ- 
τογάλων ὃν τῇ ἀκτῇ τοῦ Φερνάνδο Ila. 
“Εἰπὲ αὐτοῖς ὅτι εἶναι ἐλεύϑεροι, εἶπεν 6 Βὼν, καὶ 
ἀκόμη ὅτι οἵ ἄϑλιοι οὗτοι δουλέμιιποροι πρόκειται νὰ 
κρεμασϑῶσιν εὐϑὺς ὡς εὕρομεν ἀρκετὸν σχοινίον", 
“Ο Νόλαν μετέφερε τὰ ἀνωτέρω εἰς τὴν ᾿Ισπανικὴν, --- geal os POMEOD EtG Τῇ (hee 
δῆλά on ta ἐξήγησεν εἰς τοιοῦτο ΠΠ]ορτογαλικὸν ἰδίω- 
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μα, ὥστε of Κοοῦμεν ἠδύναντο va ἐννοήσωσιν καὶ 
οὗτοι πάλιν τὰ διηομήνευσαν εἰς ἐκείνους τῶν αἰϑιό- 
πων, οἵτινες ἡδύναντο νὰ ἀντιληφϑῶσιν αὐτά. ἕπηκο- 
λούϑησε τότε ὀλολυγμὸς ἔκ χαρᾶς, χειρονομίαι, πη- 
ὟΣ , ~ 5 ’ ‘ 

δήματα καὶ χοροὶ, φιλούντων τῶν αἰϑιόπων τοὺς 
πόδας τοῦ Νόλαν καὶ γενικὴν τέλος ποιούντων 
ἔφοδον πρὸς τὸ βυτίον ἵνα αὐϑορμήτως προσφέ- 

\ 5 owot λατρείαν πρὸς τὸν Bay, ὅστις ἦτο ἀπὸ μη- 
χανῆς Θεὸς κατὰ τὴν περίστασιν éxelvyy. 

“Εἰπὲ εἰς αὐτοὺς,, εἶπεν ὃ Βὼν κατευχαριστη μένος, 
“ὅτι ϑὰ τοὺς μεταφέρω ὅλους εἰς τὸ ἀκρωτήριον 
]ΠΠάλμας.,, 
Τοῦτο δὲν ἀντεπεκρίϑη τόσον εἰς τοὺς πόϑους των. 

To ἀκρωτήριον Π]}άλμας ἦτο τῷ ὄντι τόσον μακρὰν 
ς ‘ t ‘ Q 

~ (= ~ ~ , id x i ..¢ , 

τῶν ἑστιῶν τῶν πλείστων αὐτῶν, ὅσον ἦτο καὶ ἡ Néa 
᾿Θρλεάνη ἢ τὸ Γίον .---Ιανέριον καὶ αὐτὸ ἐσήμαινεν 
ὅτι οὗτοι ἐκεῖ VA ἦσαν διὰ παντὸς χωρισμένοι Ex 
τῆς πατρίδος των. Καὶ οἱ διερμηνεῖς των, καϑ'᾽ ὡς 
ἠδυνάμεϑα νὰ ἐννοήσωμεν, ἕν τῷ ἅμα μᾶς εἶπον 
cc?’ A ! 3 \ 3 7, ar F ‘ ΜΝ 

A! οὐχὶ εἰς Hahuac,, καὶ ἤρχισαν νὰ προτείνουν 
5 ’ 57 —/ ‘ 5 ’ 

ἀτελευτήτους ἄλλας διεξόδους μὲ εὐφραδεστάτην 
γλῶσσαν. Ὃ Bay ἐπὶ μᾶλλον ἀπηγοητεύϑη ἐκ τοῦ 
ἀποτελέσματος τῆς ἐλευϑεριότητός του καὶ ἠρώτησε 
τὸν Νόλαν μετ΄ ἀνυπομογησίας τὲ οὗτοι ἔλεγον. 
“ἰδρὼς περιέρρευσε τὸ λευκὸν μέτωπον τοῦ δυστυ- 

~ ’ φ ¢ , ‘ , 3 
χοῦς Νόλαν, ἅμα ὡς καϑησύχασε τοὺς Μαύρους 
καὶ εἶπε ." 
-ἰ Αὐτὸς λέγει, “Οὐχὶ Πάλμας.,, “O ἕτερος λέγει 
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“Φέρε μας εἰς τὴν πατρίδα μας, φέρε μας εἰς τὴν χώ- 
ραν μας, φέρε μας εἷς τὰς ἰδίας “καλύβας, εἰς τὰ 
τέχνα μας καὶ τὰς ἰδικάς μας γυναῖκας.,, “Οὗτος ἐκεῖ 

λέγει, ὅτι ἔχει γηραιὸν πατέρα καὶ μητέρα οἵτινες 
ϑὰ ἀποϑάνουν, ἂν δὲν τὸν ἴδουν,,. ““Εχεῖνος δὲ ἐκεῖ 

λέγει ὅτι ἄφησε xavd” ὁλοκληρίαν ἀσϑενγεῖς τοὺς οἵ- 

κείους του καὶ ἐκωπηλάτει πρὸς Φερνάνδο διὰ νὰ 
παρακαλέσῃ τὸν λευκὸν ἰατρὸν va ἔλϑῃ εἰς βοή- 
ϑειαν αὐτῶν καὶ ὅτι οἱ δαίμονες οὗτοι τὸν συνέλα- 
βον ἐν τῷ ὅρμῳ ἀκριβῶς ἔναντι τῆς ἑστίας του καὶ 
ὅτι ἔκτοτε οὐδέποτε. εἶδέ τινα EX τῆς οἰκογενείας 
του,;. “Καὶ ἐκεῖνος ἐκεῖ πέραν λέγει,, καὶ ἀπεπνίγη 

ὃ Νόλαν, “ὅτι δὲν ἔχει μάϑει οὐδὲν νέον ἐκ τῆς πα- 
τρίδος tov ἐπὶ ἕξ μῆνας κατὰ τοὺς ὁποίους ἦτο 
κεκλεισμένος εἰς καταχϑόνιον κρύπτηγ.,, 
“Ὁ Boy πάντοτε διηγῆτο ὅτι ἐλευχάνϑησαν αἱ τρί- 
χες του, xavd” ὃν χρόνον διεξῆγεν ἀγῶνα ὁ Νόλαν 
διερμηνεύων τὰ ἀνωτέρω. ᾿γὼ, ὅστις δὲν ἡννόουν 

οὐδὲν ἐκ τοῦ πόνου τὸν ὁποῖον τοῦτο ἐπροκάλει, 
εἶδον ὅτι καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἑτήκοντο μετὰ διαπύ- 
ρου ϑερμότητος καὶ ὅτι συμφορά τις ἑἐνέσκηστε 
κἄπου. Καὶ αὐτοὶ οἱ αἰϑίοπες ἔπαυσαν νὰ ὠρύωτται, 
ac εἶδον τὴν ἀγωνίαν τοῦ Nohav καὶ τὴν ἴσην σχεδὸν 
ἐκ συμπαϑείας ἀγωνίαν τοῦ Βών. ὐϑὺς ἅμα ἠδυ- 
γήϑη ὃ τελευταῖος οὗτος νὰ εὕρῃ λέξεις εἶπε." 
- “Εἰπὲ αὐτοῖς μάλιστα, μάλιστα: ϑὰ ὑπάγουν εἰπὲ 
αὐτοῖς καὶ εἰς τὰ ὅρη αὐτὰ τῆς Σελήνης, ἐὰν ϑέ- 
λουν. Καὶ διὰ μέσου τῆς Μεγάλης Λευκῆς Ἑρή- 
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μου Va ὅὁδηγήσω τὴν ἡμιολίαν, ἵνα τοὺς φέρω εἰς 
τὰς πατρίδας των. 

Καὶ μετᾶ τινος δυσφορίας ὃ Νόλαν τὰ διηρμή- 

γευσε. Καὶ τότε οἱ αἰϑίοπες ἔπεσαν καὶ ἠσπάζοντο 

αὐτὸν πάλιν καὶ ἤϑελον νὰ τρίψωσι τὴν oiva του 

μὲ τὰς ἰδικάς των. 
5 A 4 5 ’ὔ 3 4 ‘ 4 e ’ὕ 5 A ‘ 

᾿Αλλὰ δὲν ἠδύνατο ἐπὶ πολὺ νὰ ὑπομείνῃ αὐτὸ καὶ 
λαβὼν τὴν συγκατάϑεσιν τοῦ Βὼν νὰ ἐπιστρέψῃ 

8 9. ce »Α 5 A ὃ ’ὔὕ co μοὶ ἔνευσεν ὅπως κατέλψϑω εἴς τὴν λέμβον μας. Α μα 
ἐκαϑήσαμεν εἰς τὰ ὑπηρέσια τῆς πρύμνης καὶ ἡ λέμ- 

βος ἐξώρμα ἐπὶ τῶν κυμάτων ὑπὸ τὴν κωπηλασίαν 
~ 5 - - , ‘ or Ὄ (( ‘ See ἘΠῚ 

τῶν ἀνδρῶν, ὃ Νόδλαν μοὶ εἶπε". “Πρὸς σὲ ὅστις εἶσαι. 
γεώτερος τὴν ἡλικίαν, ἄφησέ με τοῦτο νὰ σοὶ εἴπω, 
τὶ σημαίνει νὰ εἶναὶ τις ἄνϑρωπος ἄνευ οἰκογενείας, 

ἄνευ ἑστίας καὶ ἄνευ πατρίδος. Kai ἐάν ποτε περιέλ- 

Onc εἷς πειρασμὸν νὰ εἴπῃς λέξιν ἢ νὰ πράξης τι, 
τὸ ὁποῖον νὰ ϑέτῃ φραγμὸν μεταξὺ σοῦ καὶ τῆς 
οἰκογενείας σου, τῆς ἑστίας σου καὶ πατρίδος σου, 

παρακάλεσε τὸν Θεὸν, ὅπως ἔν τῷ ἐλέει του παρα- 

λάβῃ σε τὴν στιγμὴν ἐκείνην εἰς τὰς μονάς του ἂν 

τῷ οὐρανῷ. Méve ἀφωσιωμένος εἰς τὴν οἴκογέ- 

γειάν OOD, VEE, λησμόνει τὸν ἑαυτόν σου καὶ πράττε 
‘ ~ | ‘ 3 , Soe 4 3 

TO πᾶν διὰ τοὺς οἰκείους σου. Συλλογίζου τὴν oixo- 
γενειακὴν GOV ἑστίαν, VEE, γράφε καὶ ζήτει πληρο- 
φορίας καὶ ὁμίλει περὶ αὐτῆς. "Ac εἶναι αὕτη ἐπὶ 
μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἐγγύτερον εἷς τὰς σκέψεις σου, 
ὅσον ἀπώτερον αὐτῆς καὶ ἂν ἔχης νὰ ταξιδεύ- 

ons καὶ wed? Couns ἐπανέορχου πρὸς αὐτὴν, ὅταν 
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εἶσαι ἐλεύϑερος, καϑὼς 6 πτωχὸς ἐκεῖνος Matoos 

δοῦλος πράττει τώρα. “Καὶ διὰ τὴν πατρίδα σου, 
νέε,, καὶ αἵ λέξεις παρέμειναν εἰς τὸν λάρυγγά tov 
“καὶ διὰ τὴν σημαίαν ταύτην,, καὶ ἔδειξε πρὸς τὸ 

πλοῖον, “ur ὀνειρεύου ἄλλο ὄνειρον παρὰ νὰ ὑπη- 
ρετήσῃς αὐτὴν ὡς αὐτὴ σὲ διατάττει, ἔστω καὶ ἂν 
ἡ ὑπηρεσία αὐτῆς φέρῃ σε ἐν μέσῳ χιλιάδων κινδύ- 
vor. ᾿Αδιάφορον ὅτι σοὶ συμβαίνει, ποῖος σὲ κολα- 
κεύει ἢ ποῖος σὲ ἐξαπατᾶ, μὴ στρέφε πρὸς ἄλλην 
σημαίαν, μὴ ἄφηνε νὰ παρέλϑη νὺξ γωρὶς νὰ 

4 5 

παρακαλέσῃς τὸν Θεὸν νὰ εὐλογήσῃ τὴν σημαίαν 
δ 9 ~ 4 [7 357 ec a 

ταύτην. Hyduuod, vée, ὅτι ὄπισϑεν ὅλων τούτων 
τῶν ἀνδρῶν, μὲ τοὺς ὁποίους ὁμιλεῖς, ὄπισϑεν τῶν 

ἀξιωματικῶν καὶ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ λαοῦ 

αὐτοῦ, εἶναι αὐτὴ 4 Π͵|ᾳατρίς σου, ἣ Πατρίς σοὺ καὶ 
ὅτι ἀνήκεις εἷς Αὐτὴν, καϑὼς ἀνήκεις εἰς τὴν 

ἰδίαν σου μητέρα. Στῆϑι παρὰ τὸ πλευρὸν αὐτῆς, 
ὡς ἤϑελες σταϑῆ παρὰ τῇ μητρί σου, ἐὰν οἱ δαίμο-᾿ 
γες οὗτοι ἐκράτουν αὐτὴν σήμερον., 

᾿τρόμαξα μέχρι ϑανάτου ἐκ τοῦ ἠρέμου, βαϑέος 
, 5 > 3 , A 57 if ‘ “- 

πάϑους του, ἀλλ᾽ ἀπετόλμησα νὰ εἴπω ὅτι ϑὰ βοηϑῶ 
πᾶν ὅ,τι ἱερὸν καὶ ἅγιον καὶ οὐδέποτε εἶχον σκεφϑῆ 

‘ PB Ga 5) 3 - / 3 » co ‘ 57 

va πράξω ἄλλο. κεῖνος μόλις ἐφάνη ὅτι μὲ ἤκουσε 

καὶ μόλις ψιϑυρίζων εἶπε. PO! ἐάν. τις μοὶ ἔλεγεν 
οὕτω, ὅτε ἤμην εἷς τὴν ἡλικίαν σου !,, 

Φρονῶ ὅτι αὕτη ἡ ἡμιεκμυστήρευσις τὸν κατ᾽ 
5 ‘ 4 (= , > Qo 7 7 Ψ', 5 ’ αὕτον, τὴν ὁποίαν οὐδέποτε κατεχράσϑην, διότι οὐδέ- 

ποτε εἶπον τὴν ἱστορίαν ταύτην μέχοι τοῦδε, εἶναι 
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EXELVO τὸ ὁποῖον μᾶς κατέστησε ἀργότερον στενοὺς φί- 
λους. Ἤϊο πάντοτε πολὺ φιλόφρων πρὸς ἐιιέ, Συχνὰ 
ἠγρύπνει καὶ ἀνηγείρετο ἔκ τῆς κλίνης τὴν νύκτα, 

ὅπως περιπατήσῃ μετ΄ ἐιιοῦ εἰς τὸ “κατάστρωμα, 
ὅτε ἦτο ἡ ὥρα τῆς φρουρᾶς μου. Μοὶ ἔλυε πολλὰ. 

μαϑη ματικὰ ζητήματα καὶ εἰς αὐτὸν ὀφείλω τὴν πρὸς 
ταῦτα κλίσιν μου. Moi ἐδάνειζε βιβλία καὶ μὲ ἐβοή- 
ὕει εἰς τὰς ἀναγνώσεις μου. Οὐδέποτε πλέον ὕπῃ- 
γίχϑη τόσον ἀπ᾽ εὐϑείας τὰ κατ᾽ αὐτὸν, ἀλλὰ παρὰ 
τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου ἀξιωματικοῦ ἔχω μάϑει, εἰς 
διάστημα τριάκοντα ἐτῶν, ὅ,τι διηγοῦμαι. “τε ἀπε- 

χωρίσϑημεν ἕν τῷ λιμένι τοῦ “Ayiov Θωμᾶ, κατὰ 
τὸ τέλος τοῦ πλοῦ μας, ἤμην περισσότερον περίλυ- 

πος παρ ὅ,τι δύναμαι νὰ εἴπω. ᾿Εχάρην χαρὰν μιε- 
γάλην ὅτι τὸν συνήντησα πάλιν κατὰ τὸ 1830 καὶ 
βοαδύτερον, ὅτε ἐνόμισα ὅτι εἶχον ἐπιρροήν τινα ἐν 
Οὐάσιγκτων», ἐκίνησα πάντα λίϑον, ὅπως ἀπαλλαγῇ 
πλέον τῆς ποινῆς του. ᾿Αλλὰ τοῦτο ἦτο ὡς νὰ ἐζή- 

τουν νὰ ἐξαγάγω φάσμα ἐκ τῆς φυλακῆς. Οἱ ἐν 
τοῖς πράγμασι διϊσχυρίζοντο ὅτι δὲν ὑπῆρχε τοιοῦ- 
τος κατάδικος καὶ ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε τοιοῦτος. 

Ἴσως καὶ σήμερον οἵ ἐν τῷ Ὑπουργείῳ τὸ αὐτὸ 
λέγουν ! Ἴσως δὲν γνωρίζουν. “H ὑπόϑεσις αὕτη 
δὲν Od εἶναι ἡ μόνη Ev τῇ ὑπηρεσίᾳ, περὶ τῆς ὁποίας 
τὸ "Υπουργεῖον φαίνεται διατελοῦν ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ ! 

Κατά τινα ϑοῦλον 6 Νόλαν συνήντησέ ποτε τὸν 
Λίπὲρο ἐφ ἕνὸς τῶν ἡμετέρων πλοίων, ὅτε ὅμιλος 
᾿Α μερικανῶν κατέπλευσεν εἰς τὴν Μεσόγειον. Add’ 
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αἵ φῆμαι αὗται εἶναι ψευδεῖς ἢ καλλίτερον sivas μῦ- 
ϑος, καλῶς ἐπινοηϑεὶς ἂν τῷ ὁποίῳ ἀναφέρεται 
a 3 -9 , > ate , , ᾿ ὅτι ἐν φοβερᾷ ἐκρήξει ὀργῆς 6 Νιόλαν κατεπόντισε τὸν 
Μπὲρρ--- ἐρωτῶν αὐτὸν πῶς τοῦ ἤρεσκε νὰ εἶναι “χω- 

‘ 7 3 3 is \ 5 ~ , ~ 

οὶς πατρίδα,,. Ald’ εἶναι σαφὲς ἐκ τοῦ βίου τοῦ 
Μαπὲρρ, ὅτι οὐδὲν τοιοῦτον συνέβη, μνημονεύεται δὲ 
τοῦτο μόνον διὰ νὰ καταστήσῃ καταφανὲς πῶς δη- 
μιουργοῦνται καὶ κυκλοφοροῦσι ϑρῦλοι εἰς πᾶσαν 
ὑπόϑεσιν, εἰς τὸ βάϑος τῆς ὁποίας ὑπάρχει καὶ τὸ 
ἐλάχιστον μυστήριον. 

4 ε er. ~ , , 3 , 
Οὕτως ἡ εὐχὴ τοῦ ταλαιπώρου Νόλαν ἐξεπληρώ- 

ϑη. Γνωρίζω μίαν μόνον τύχην μᾶλλον φρικτωτέ- 
οαν ταύτης" εἶναι ἣ τύχη, ἥτις ἐπιφυλάσσεται du 
ἐκείνους τοὺς ἄνδρας, οἵτινες παρασκευάζουν τὴν 
ἐξορίαν ἔκ τῆς πατρίδος των, ἀποπειρώμενοι τὴν 
καταστροφήν τῆς καὶ βλέποντες συγχρόνως τὴν 
εὐη μερίαν καὶ τὴν τιμὴν, εἰς ἣν ὑψοῦται αὕτη ἀπαλ- 
λαγεῖσα αὐτῶν καὶ τῶν ἀδικιῶν των. Ἢ ἐπιϑυμία 

~ , , e ec 3 ’ 4 Α > τοῦ δυστήνου ΝΝόλαν, ὡς ὅλοι ἐμάϑομεν νὰ τὸν ἀπο- 
καλῶμεν---οὐχὶ διότι ἣ τιμωρία του ἦτο τόσον μεγά- 
λη, ἀλλὰ διότι ἡ μεταμέλειά. του ὑπῆρξε τόσον κατα- 
φανὴς ---ἦτο ἀκριβῶς ἡ εὐχὴ παντὸς Boayx καὶ 
“Μπωρεγκὰρδ, ὅστις παρέβη τὸν ὅρκον τοῦ στρατιώ- 
του πρὸ διετίας καὶ παντὸς Μούρη καὶ Μπαρρὸν, 
ὅστις παρέβη ἐκεῖνον τοῦ γαύτου. Δὲν γνωρίζω 
ποσάκις οὗτοι ἔχουσι μετανοήσει. Τνωρίζω ὅμως 
ὅτι οὗτοι ἔπραξαν πᾶν ὅ,τι ἀπέκειτο εἰς αὐτοὺς 
ὅπως δυνηϑῶσι νὰ μὴ ἔχωσι πατρίδα, .---ὅπως ὅλαι 
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ai τιμαὶ, οἵ δεσμοὶ, αἱ ἀναμνήσεις καὶ ai ἐλπίδες, 
αἵτινες ἀνήκουν εἷς τὴν πατρίδα ϑρυμματισϑῶσι καὶ 
σκορπισϑῶσι εἷς τὸν ἀέρα. 1 νωρίζω ἐπίσης ὅτι, ἡ 

τιμωρία των, ὅπως φυτοζωῶσιν εἰς ἐλεεινὰς πλατείας 

τῆς Βουλώνης καὶ Adoeoteo, ὅπου εἶναι καταδικα- 
σμένοι νὰ ὀνειδίζωνται ἀμοιβαίως, μέχρις ὅτου ἀπο- 
ϑάγνουν, ϑέλει ἔχει ὅλην τὴν ἀγωνίαν τῆς τοῦ Νόλαν, 
μὲ τὴν πρόσϑετον ὀδύνην ὅτι πᾶς τις ὅστις τοὺς βλέ- 

πει, τοὺς βλέπει διὰ νὰ τοὺς περιφρονήσῃ καὶ τοὺς 
βδελυχϑῇ. Θὰ ἐκπληρωϑῇ καὶ ἐκείνων ἡ εὐχὴ, 
ὅπως αὐτοῦ. 

To κατ᾽ αὐτὸν 6 ἄνϑρωπος μετενόησεν διὰ τὸ 
σφάλμα του καὶ ἀκολούϑως ὡς ἀνὴρ ὑπέβαλλεν Eav- 
τὸν εἷς τὴν τύχην τὴν ὁποίαν εἶχε ζητήσει. Οὐδέ- 
ποτε ἐκ προϑέσεως προσέδωκέ τι εἰς τὴν' δυσκολίαν 
καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ καϑήκοντος ἐκείνων, οἵτινες 
τὸν εἶχον ὑπὸ ἐπιτήρησιν. ᾿Απευκταῖα συνέβησαν, 
ἀλλὰ ταῦτα δὲν συνέβησαν ἔκ τοῦ σφάλματός του. 
Ὁ ὑπολοχαγὸς Τρόξτων μοὶ διηγήϑη ὅτι, ὅτε τὸ Τέξας 
προσηρτήϑη, ἀνεφύη σοβαρὰ συζήτησις μεταξὺ τῶν 
ἀξιωματικῶν, ἐὰν ἔπρεπε νὰ λάβουν τὴν ὡραίαν 
σειρὰν τῶν γεωγραφικῶν πινάκων τοῦ Νόλαν καὶ 
ἀποκόψουν ἐξ αὐτῶν τὴν πολιτείαν Τέξας---ἔκ 
τοῦ χάρτου τῆς ὑδρογείου καὶ τοῦ χάρτου τοῦ Me- 
Exod. Αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι εἶχον ἀποκοπῆ ὅταν 
6” Athas ἠγοράσϑη δι᾿ αὐτόν. Add’ ἐκρίϑη, ἀρκετὰ 
ὀρϑῶς, ὅτι ἐὰν ἐνήργουν οὕτω ϑὰ ἀπεκάλυπτον πράγ- 
ματι εἰς αὐτὸν ὅ,τι συνέβη, ἢ, ὡς εἶπεν, 6 Χαρίλαος 

os “αν 
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Κόλε ϑὰ τοῦ ἔδιδον ἀφορμὴν va σκεφϑῇ ὅτι ὃ 1 ἔρων 
ΔΛίπὲρρο ἐπέτυχε. Οὕτω συνέβη οὐχὶ ἔκ σφάλματος 
τοῦ Νόλαν λυπηρὸν ἐπεισόδιον πρὸ τῆς ἰδίας μου 

᾿ τραπέζης, ὅτε ἐπὶ σμικρὸν χρόνον διετέλουν κυβερνή- 
της τοῦ μονοκρότου τοῦ [ξωργίου Οὐάσιγκτων εἰς 
τὸν Νότιον Αμερικανικὸν σταϑμόν. Hiuedahyxveo- 
βολη μένοι εἷς τὴν 4 ἃ--- ΠΠλάτα καὶ μερικοὶ τῶν ἀξιω- 
ματικῶν, οἵτινες εἶχον ἀποβιβασϑῆ εἰς τὴν ξηρὰν καὶ 
μόλις εἶχον ἐπανέλϑει, μᾶς ἀφηγοῦντο τὰ παϑήμα- 
τά των σχετικῶς μὲ τὴν ἱππασίαν ἡ μιιαγρίων ἵππων 
τοῦ Μπουένες ᾿Αὔρες. Ὃ Νόλαν παρίστατο sic 

τὴν τράπεζαν καὶ παρὰ τὸ σύνηϑες ἦτο εὔϑυμος 
καὶ ὁμηλητικός. ᾿Αφήγησίς τις περὶ ὀλισϑήματος 
ἵππου ὑπενϑύμιζεν εἷς αὐτὸν περιπέτειάν τινα ἔκ 
τῶν ἰδίων, ὅτε ἔϑήρευεν ἀγρίους ἵππους ἐν Τέξας 
μετὰ τοῦ παρατόλμου ἐξαδέλφου tov, xa?’ ὃν χρό- 
γον ἦτο βεβαίως ἀκόμη παιδίον. Διηγήϑη τὴν toto- 
οίαν μετὰ πολλῆς ζωηρότητος---τόσον ὥστε ἡ σιωπὴ, 
ἥτις συχνὰ παρακολουϑεῖ μίαν καλὴν διήγησιν καὶ 
ἥτις ἐβασίλευεν πρὸς στιγμὴν ἐπὶ τῆς τραπέζης διε- 
κόπη ὑπ᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ Ννόλαν. Διότι ἠρώτησεν 
ἐντελῶς ἀσυνειδήτως." 

᾿--αἼ]Τὶ ἀπέγεινε παρακαλῶ τὸ Τέξας ἀφ᾽ ὅτου ot Με- 
ξικανοὶ ἀπηλευϑερώϑησαν; ᾿Ενόμιζον ὅτι ἡ ̓ Επαρ- 
χία Τ έξας Ya ἡνοῦτο πολὺ ταχύτερον. Εἶναι πραγ- 
ματικῶς αὕτη μία τῶν ὡραιοτέρων χωρῶν τῆς γῆς. 
Εἶναι 4 ̓ Ιπαλία τῆς ἠπείρου ταύτης, ἀλλὰ δὲν εἶδον, 
οὔτε ἤκουσα λέξιν περὶ Τέξας ἐπὶ εἴκοσι σχεδὸν ἔτη.,, 
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Εἰς τὴν τράπεζαν παρεκάϑηντο καὶ δύο ἐκ Teé- 

ξας ἀξιωματικοί. Ὃ λόγος, δι᾿ ὃν οὗτος οὐδέποτε 
= 5 , 4 Pate Ξ [2 A 4, 4 4 

εἶχεν ἀκούσει περὶ TéSac, ἦτο ὅτι to Τέξας καὶ τὰ 

περὶ αὐτοῦ εἶχον ἐπιμελῶς ἀποκοπῆ Ex τῶν ἔφη- 

μερίδων του, ἀφ᾽ ὅτου ὃ Οὐστῖνος ἤρχισε τὸν ἀποι- 

κισμὸν οὕτως, ὥστε, ἐν ᾧ ἀνεγίνωσκε περὶ τοῦ Χον- 

δούρας καὶ Ταμούλιπας καὶ μέχρις ἐπ᾽ ἐσχάτων 

περὶ τῆς Καλιφοργνίας ----ἡἣ παρϑένος ἐκείνη ἐπαρχία 

ἐν ἡ ὁ ἀδελφός TOV ἐπὶ τοσοῦτον εἶχε ταξιδεύσει καὶ 

νομίζω καὶ ἀπέϑανε, εἶχε παύσει νὰ ὑφίσταται Ov 

αὐτόν. Ὃ Γῶτερ καὶ 6 ] ουλλιέλμος, ot δύο ἐκ TeEac 

ἄνδρες προσέβλεπον σκαιῶς ἀλλήλους καὶ προσε-᾿ 
πάϑουν νὰ μὴ γελάσουν. Ὃ ᾿Εδουάρδος Μόρρις 
εἶχε προσηλώσει τὴν προσοχήν του ἐπὶ τοῦ τρίτου 

κρίκου τῆς ἁλύσεως τοῦ κηροπηγίου τοῦ πλοιάρχου. 

Ὁ T@toeve εἶχε καταληφϑῆ ἀπὸ σπασμὸν πταρ- 
~ 9 , = ~ > , ‘ ~ 3 , 

μοῦ. Ὃ Νόλαν αὐτὸς ἡννόησεν τὶ τοῦ ἐπεφυλάοσετο 
‘ ‘ 5 , 4 Ξ ‘ 5 4 ε , 

καὶ δὲν ἐγνώριζεν τὶ ἦτο. Kai ἐγὼ ὡς τελετάρχης 
τοῦ συμποσίου εἶχον VA εἴπω .--- 

“TS Τέξας εἶναι ἐκτὸς τοῦ χάρτου x. Νόλαν. Ἔ- 
χετε ἴδει τοῦ πλοιάρχου Μπὸκ τὴν περίεργον ἔκϑε- 

σιν περὶ τῆς ὑποδοχῆς τοῦ σὲρ Θωμᾶ Po;, 
Μετὰ τὸ τέλος τοῦ πλοῦ ἐκείνου οὐδέποτε εἶδον 

I , aA a7 5 3 4 = | , 

τὸν Νόλαν πάλιν. Ἔγραφον εἰς αὐτὸν τοὐλάχιστον 
δὶς τοῦ ἔτους, διότι κατὰ τὸν πλοῦν ἐκεῖνον εἴχομεν 

vs Be , 5 3 3 , i age δ 

γίνει στενοὶ φίλοι, ἀλλ᾽ οὐδέποτε μοὶ ἔγραψε. Ol 
ἄλλοι ἀξιωματικοὶ καὶ ναῦται μοὶ ἔλεγον ὅτι κατ᾽ 
ἐκεῖνα τὰ δεκαπέντε ἔτη ἐγήρασε πολὺ ταχέως, ὡς 
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τῷ ὄντι ὥφειλε, ἀλλ᾽ ὑπέφερεν ὧς πάντοτε μετὰ τῆς 

αὐτῆς εὐγενείας, ἠρεμίας καὶ σιωπῆςς, ὑπομένων 

ue? ὅλης τῆς δυνατῆς ἐγκαρτερίας τὴν ποινὴν, 

εἰς ἣν αὐτὸς ὑπέβαλεν ἑαυτὸν--- ὀλιγώτερον ὅμως 

κοινωνικὸς ἴσως, μετὰ τῶν véov ἀνϑρώπων τοὺς 

ὁποίους δὲν ἐγνώριζεν, ἀλλὰ μᾶλλον πρόϑυμιος 

φαινομενικῶς παρά ποτε εἷς τὸ νὰ ὑπηρετῇ καὶ νὰ 

καϑιστᾷ φίλους καὶ διδάσκῃ τοὺς ναύτας, μερικοὶ 

τῶν ὁποίων προφανῶς ἐφαίνοντο ὅτι τὸν ἐλάτρευον. 

Καὶ τώρα ὃ ἀγαϑὸς πρεσβύτης φαίνεται ὅτι ἀ- 

πέϑανε. Εὖὗρεν ἐπὶ τέλους ἐνδιαίτημα καὶ μίαν 

πατρίδα. 

"Aq οὗ ἔγραψα ταῦτα καὶ ἐν ᾧ ἐσκεπτόμην ἂν 

ἔπρεπε νὰ τὰ δώσω ἢ μὴ εἰς τὴν δημοσιότητα ὡς 

παραίνεσιν πρὸς τοὺς νέους Νόλανς καὶ αλλαν- 

δίγκαμις τῶν ἡμερῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀπαρνοῦνται τὴν 

πατρίδα των, ἔλαβον παρὰ τοῦ Δάφορϑ διατε- 

λοῦντος ἐπὶ τοῦ πλοίου ““᾿Ανατολὴ,, ἐπιστολὴν, ἥτις 

ἀφηγεῖται τὰ κατὰ τὰς τελευταίας. στιγμὰς τοῦ No- 

λαν. Ἢ ἐπιστολὴ αὕτη διεσκέδασεν ὅλους τοὺς δι- 

σταγιιοὖς μου περὶ τοῦ ἂν ὥφειλε νὰ δημοσιευϑῇ 

ἡ ἱστορία αὕτη. 
“Ὅπως ἐννοήσῃ ὁ ἀναγνώστης τὰς πρώτας λέ- 

ξεις τῆς ἐπιστολῆς, πρέπει νὰ ἀναμνησϑῇῃ ὅτι μετὰ 

τὸ 1807 ἡ ϑέσις παντὸς ἀξιωματικοῦ ἐπιφορτισμέ- 

γου τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ Νόλαν ἦτο εἰς ἄκρον λεπτή. 

Ἢ κυβέονησις εἶχε . παραλείψει νὰ ἀνανεώσῃ τὴν 

σχετικὴν πρὸς αὐτὸν διαταγὴν τοῦ I SO7.. Τὶ ὥφει- 
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he va πράξῃ τις; Ὥφειλέ va τὸν ἀφήσῃ νὰ ἀπέλϑη; 

"᾿Αλλὰτὶ ϑὰ συνέβαινεν, ἐὰν ἐκαλεῖτο πρὸς ἀπολογίαν 

ὑπὸ τοῦ Ὑ: πουργείου διὰ τὴν παραβίασιν τῆς δια- 

ταγῆς τοῦ 1807. [ώφειλε va τὸν κρατήσῃ; ᾿Αλλὰ 

τὶ ϑὰ συνέβαινεν, ἐὰν 6 Νόλαν ἠλευϑεροῦτο ἡ μέραν 

τινὰ καὶ ἤγειρεν ἀγωγὴν ἐπὶ παρανόμῳ κατακρα- 

τήσει ἢ ἁρπαγῇ ἕναντίον παντὸς, ὅστις εἶχεν αὐτὸν 

ὑπὸ φύλαξιν. Παρέπεμψα αὐτὴν ἐπειγόντως εἰς 

τὸν Σούδαρὸ καὶ ἔχω λόγους νὰ πιστεύω ὅτι καὶ 

ἄλλοι ἀξιωματικοὶ ἔπραξαν τὸ αὐτό. [Ἔλεγε πάντοτε 

ὃ Ὑπουργὸς, ὡς τόσον συνήϑως πράττουσιν ἐν 

Οὐάσιγκτων, ὅτι δὲν ὑ ὑπῆρχον αἱ ἰδιαίτεραι διαταγαὶ 

iva δώσῃ καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἐνεργήσωμεν κατὰ τὴν 

ἰδίαν ἡμῶν κρίσιν. Τοῦτο σημαίνει διι ἐὰν “ἐπιτύ- 

χητε ϑὰ ἐγκριϑῆ ἡ πρᾶξίς σας, ἐὰν δὲ ἀποτύχητε, 

ϑὰ ἀποδοκιμασϑῇ.,ν “Add’, ὡς λέγει 6 Aavpood, 

ὅλα παρῆλϑον ἤδη, καίτοι δὲν γνωρίζω ἂν μὴ ἐκϑέτω 

ἑμαυτὸν εἷς ποιγικὴν καταδίωξιν διὰ τὴν ἀποδει- 

κτικὴν ἀποκάλυψιν, τὴν ὁποίαν κάμνω. 
ἸΙδοὺ ἡ ἐπιστολή." 

“ANATOAH, 2° 2! :Ν. πρὸς 1951: 2. 

«᾿Αγαπητὲ Φρέδ, 

«Μετὰ βαθυτάτης λύπης σοὶ ὉΠ ἔλλω ὅτι ὁ ἀγαθὸς {τ 

ρων Νόλαν δὲν εὑρίσχεται πλέον ἐν τῇ ζωῇ. Διῆλθον μετ᾽ 

αὐτοῦ χατὰ τὸν πλοῦν τοῦτον περισσότερον χρόνον παρ᾽ ὅσον 

ἄλλοτε χαὶ δύναμαι νὰ ἐννοήσω καθ᾽ ὁλοχληρίαν ἤδη τὸν 

=> 

τρόπον, χαθ᾿ ὃν συνήθιζες νὰ ὁμιλῇς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ 

πρεσθύτου. Ἔθλεπον ὅτι δὲν εἶχε πλέον μεγάλας δυνάμεις, 
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ἀλλὰ δὲν ἐφανταζόμην ὅτι τὸ τέλος του ἦτο τόσον ἐγγύς. Ὃ 

᾿ ἰδιαιτέρας φροντίδος καὶ χθὲς 

imev, ὅτι ὁ Νόλαν δὲν ἦτο 
ἰατρὸς ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ μετ 

τὴν πρωΐαν μὲ ἐπεσχέφθη χαὶ μοὶ ε 

χαλὰ χαὶ ὅτι δὲν εἶχεν ἐξέλθει τοῦ χοιτωγίσχου του---πρᾶγ- 

μα τὸ ὁποῖον δὲν ἐνθυμοῦμαι νὰ συνέθη προηγουμένως. Hive 

χαλέσει τὸν ἰατρὸν νὰ ἔλθῃ νὰ τὸν ἴδῃ ἐχεῖ καταχείμιενον--- 

χατὰ πρώτην φορὰν ἐπεσχέπτετο αὐτὸν ὁ ἰατρὸς εἰς τὸν χοι- 

τωγίσχον--- καὶ εἶπεν ὅτι θέλει νὰ μὲ ἴδῃ. Ὦ, φίλε ! ἐνθυμεῖ- 

σε τὰς μυστηριώδεις εἰκόνας, τὰς ὁποίας συνήθως ἔπλαττεν 

ἡ φαντασία μας ἐν σχέσει πρὸς τὸ δωμάτιόν του εἰς τὰς πα- 

λαιὰς ἡμέρας τοῦ «᾿Ατρομήτουν ; Εἰσῆλθον ἐπὶ τέλους xat 

εὗρον τὸν δυστυχῆ γέροντα κατακείμενον εἰς τὴν χλίνην, μὲ 

ἱλαρὸν δὲ οὗτος μειδίαμα, ἀλλὰ προφανῶς λίαν ἐξησθενημένος 

μοὶ ἔδωσε τὴν χεῖρα. Δὲν ἠδυνήθην εἰς τὸ νὰ μὴ ρίψω ἕν βλέμμα 

πέριξ χαὶ εἶδον πῶς μετέθαλεν εἰς ἀληθὲς ἱερὸν τὸν μι- 
χρὸν χοιτωνίσχον ἐν ὦ xatéxetto. «Ἢ διάστερος ἐπλαισίου 

τὴν εἰκόνα τοῦ Oddoryxtwy χαὶ ὁ Νόλαν εἶχε ζωγραφήσε 

μεγαλοπρεπῇῆ ἀετὸν φωτεινὰ διαχέοντα Ex τοῦ ράμφους του 

βέλη χαὶ μὲ τοὺς ὄνυχάς του χρατοῦντα τὴν ὑδρόγειον, 

ἣν ἐπεσχίαζον αἱ πτέρυγές του. Ὃ ἀγαθὸς γέρων παρετή- 

ρησε τὸ βλέμμα μου χαὶ εἶπε μετὰ μελαγχολιχοῦ μειδιάμα- 

τος: ( Hd, βλέπετε, ἔχω πατρίδα!» Καὶ ἀκολούθως ἔδειξεν 

εἰς τοὺς πόδας τῆς χλίνης του, ὅπου δὲν εἶχον παρατηρήσει 

μέχῥι τῆς στιγμῆς ἐχείνης, μέγαν χάρτην τῶν ᾿Ηνωμένων 

ΠΠολιτειῶν, ὡς εἶχε χαράξει αὐτὸν ἀπὸ μνήμης καὶ τὸν ὁποῖον 

εἶχεν ἐκεῖ διὰ γὰ τὸν βλέπῃ κατακείμενος. Περίεργα πα- 
λαιὰ ὀνόματα ὑπῆρχον ἐπ᾽ αὐτοῦ μὲ μεγάλα γράμματα: 

«Τ οπαρχία ᾿Ινδιάνας» «Τοπαρχία Μισσισιπῆ» καὶ «Τοπαρ- 

χία Λουϊζιάνας» ὡς, ὑποθέτω, οἱ πατέρες μας ἐμάνθανον 

τὰ μέρη ἐχεῖνα. ᾿Αλλ᾽ ὁ γέρων εἶχε περιλάθδει χαὶ τὸ Τέξας, 
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.ὕ ᾽ 

εἶχεν ἐπεχτείνει τὸ δυτιχὸν ὅριον μέχρι τοῦ ἀπωτάτου ἄκρου 

ἧς Suttxts παραλίας πρὸς ἐν Εὐἰρηνιχόν, ἀλλ᾽ εἰς. τὰς 

ὃ 
\ <% , 

ev εἶχεν ὁρίσει τι. 

«OQ Δάνφορθν, εἶπε, «γνωρίζω ὅτι ἀποθνήσχω. Δὲν δύ- 

vauat νὰ ἐπανέλθω εἰς τὴν πατρίδα. Τ᾽ ώρα θὰ wot εἴπῃς βε- ᾿ 4 cit CANVY SSeS el 0 NM LTS Pe 

θαίως χἄτι;---Σ:τάσου ! τ ! Μὴ ὁμιλήσῃς ἕως ὅτου νὰ σοὶ 

εἴπω ἐχεῖνο περὶ οὗ εἶμαι βέδαιος ὅτι γνωρίζεις, ὅτι δῆλά oy 

δὲν ὑπάρχει ἐν τῷ πλοίῳ τούτῳ, δὲν ὑπάρχει ἐν πὰς οιχῃ---ὁ e 
Cer Ξ: Ξ A ee Bs Ἷ 5 ! RAN 

Εις VEZ ν 1¥ εἰ ὖλο 9 Ἢ > πίστοτξερο 5 

γώ. Δὲν εἶναι δυνατὸν va ὑπάρχῃ ὁ ἀγαπῶν a γηραιὰν 
of \ > , παρὰ by Ι 

, e A 3 ~ 

σημαίαν ὅσον ἐγὼ τὴν λατρέύω, ἢ ὁ προσευχόμενος ὑπὲρ αὐτῆς 
.“ AINE σῷ ; αϑ ἧς i Cet ede, a > ΘΕ 
σον ἐγὼ, ἢ ὀνειροπολῶν δι᾿ αὐτὴν ὅσον ἐγώ. Ἤδη ὑπάρ- 

͵ 

9 9 πὶ , ~~ , , 9 

χουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς, Δάνφορὸ, τριάχοντα τέσσαρες ἀστέρες. 

α 
\ Ω , , Cig SV ty, 

vat τὰ ὀνόματά των. Ousexote ἐσθέσθη τὶς 
, . - ; Ε Εὐχαριστῶ τὸν Θεὸν ἐπί ΄σ-" 
ν 

“πο sy 
LY ΛῈΣ o (= mo 

. a - s Nn 

ὑπῆρξεν ἐπιτυχών τις Μπέρρ. (OQ Δάνφορθ, Δάνφορθ» καὶ 
. ῥα ° . ~ / 4 * ΄ 

Bete ecn (πῶς φαίνεται ὡς ἀθλίας γυχτὸς ὄνειρον ἡ παι- 

διχὴ ἰδέα τῆς προσωπιχῆς φήμης ἢ χεχωρισμένης mugen Ε, 
\ >> ὅταν στρέψῃ τις καὶ τὴν ἴδῃ χατόπιν μιᾶς ζωῆς ὡς ἡ ἴδι- 

xy.uou!l “AA eixé wor—etné wolf τὶ εἴπει uot TO Tay, 

Δάγνφορθ, προτοῦ. ἀποθάνω !» 
᾿ wes ( 4 , , in , 

«Ἴνγχαῳ,, ὁρκίζομαι ὅτι ἡσθάνθην ἐμαυτὸν ὡς τέρας, διότι 
.." “ 9 εν A s oa RA = be Sh - f ΄- δὲν εἶχον εἴπει. αὐτῷ τὰ πάντα προηγουμένως. “Ὅ,τι ἐγένετο, 

, e ~ x7 Bal tt 2 > ΕΣ ΤΟΝ τς 2 

γένετο. EVEXR TOU ALVOUVOY, ες ἀουναμιᾶς ἢ κα! € 
9 

ξ 
βείχε ay A . Καὶ eras | $3 5 x x6%> ae a EE ae con ΤΣ 

είας περὶ THY ἀντίληψιν τοῦ χαθηχοντος. ALAA OTWC %At ἂν 

εἶχε τὸ πρᾶγμα ποῖος οι ἐγὼ, ὅστις ὥς 
νυ \ 

Ξ y 

ee) δ: .“ ὟΣ : 5 τῆς ay Bee , Ξ ἢ a Ἔ 
“,} " vc yrnc ~—1- = " cyec yvorine . 

αγίον γξεόοντος, οστις mw OO ETWY rt = Ley EXTIOSL, K% \ 

ἃ bd , QO? A ΑΝ. , i x n a pt oe ὡς pol. e's 

TOY AVIOLADY τοὺ toy, 5; 1” TAOAVOLLY TALOLTKH iS TOGCOTAS Ρ 

ΡΟ ΓῸῪ 

Se -τ 
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te 

CO Θεὸ τ σὲ ἀὐῆο ! Kind porta ὀνόματά των, καὶ 
‘ ‘ \ 

ἔδειξε τοὺς ἀστέρας τῆς σημαίας. Τὸ τελευταῖον τὸ ὁποῖον 
et 

S 

γνωρίζω εἶναι τὸ ᾿Οχάϊο. “O πατήρ wou ἔζη ἐν pet AG 
τὸ Μίσιγχαν καὶ τὴν Lvdtdvav καὶ τὴν ton 

χίαν Μισσισιπῆ---ἐχεῖ ἦτο τὸ Φρούριον "Άδαμς--χαὶ eee 
> τὴ A ~ > , οὕτω εἴχοσι. ᾿Αλλὰ ποῦ εἶναι τὰ ἄλλα σὰς δεχατέσσαρα; 

"3 Msg ἐξ pas θ2 na ff e e or ot 5 ~ « . 

λπίς OTL OEY νὰ ἀπε (κου τξε OYVOEY EX τὼν χργχιλων:}) 

\ = \ ~ > , , ay ἮΝ , 
«Δὲν εἶχον δὲ νὰ τοῦ εἴπω δυσάρεστόν τι χαὶ τοῦ ἀπηρίθ- 

μησα τὰ eel ὅσον ἠδυνάμην ἐν τάξει χαὶ WE παρεχάλεσε 

νὰ λάθω τὸν ὡραῖόν του χάρτην χαὶ νὰ τὰ ἀναγράψω; ὅσον χα- 

λῶς ἠδυνάμην, διὰ τῆς μολυδδίδος wou. ᾿Αγρία χαρὰ “τὸν 
Epes Aes A They 4 ) τς vn ats 8 22482) ee ae χατέλαθε διὰ τὸ Τ᾽ ἑξας xat wot διηγήθη πῶς ὁ ἐξάδελφός rou 

/ ~ ea Cuamieer 5: \ een, ἀπέθανεν ἐχεῖ. Εἶχε σημειώσει χρυσοῦν σταυρὸν πλησίον 
ΠΡ ΡΞΈς Ἵ ὅ ie \ Zz , Ξ ΞΕ ᾿ θέ 

τοῦ τόπου ὅπου ἦτο τὸ μνῆμά του. Εἶχε μαντεύσει τὴν θέ- 
PON - ax σ΄ 

σιν τοῦ Τέξας. ᾿Αχολούθως ἠγαλλιάσθη ὡς εἶδε τὴν Ἰζαλι- 
φορνίαν χαὶ τὸ mney χον.---ΟΑὐτὸ, εἶπε, τὸ εἶ; Ἐπ 9 < a Ὁ a 1 (ἢ ς: Q ἢ 

διότι οὐδέποτε τοῦ ἐπετράπη va ἀποθιθασθῇ ete THY ἀκτὴν 
‘ 

73 A e 

xz. «Kat of Q- ra 5 ἐκείνην; λαίτοι πολλάχις προσήγγισαν Exel τὰ π 
ἄνδρες», εἶπε, γελῶν «ἐξῆγον éx τῆς χώρας πολλὰ πράγματα 

ὙΠ τν τὴς κα ἽἜπειτα ἃ Σ: & 

ς \ N 
! αν 

΄ 

ῷ. 

A 

Ν e 

ὃ ὁ 
Si. ἐς eo Q/ \ , A ες = 

ETOLGE TOUS ὀδόντας μὲ TO μόνον πάθος TO OTOL 
: 

La — = 
) 

KO) 
[9] ἙΝ 

te oe tel 

4e ΠῚ < & << 

ce Oo QR. 
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Ἔπειτα ἠρώτησε περὶ τοῦ ἀργαίου coAéuou,—wol εἶπε thy πειτὰ ἠρώτησ ot τ ox πολέμου,---μοὶ εἶπε TH 

ἀληθῆ ἱστορίαν τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ γειρισμοῦ τοῦ τηλεδόλου | ’ 

χατὰ τὴν ἡμέραν χαθ᾽ ἣν χατελάδομεν τὴν LZabav—xat ἐ“ἡ- ] | j i 
THe πληροφορίας περὶ τοῦ ἀγαθοῦ γέροντος Δάθιδ ΠΠόρτερ, 
« Α 9 , ” τε, ἐς 7 « , A , 

ὡς τὸν ἀπεχάλει. Ἔπειτα ἐξηπλώθη ἡσυχώτερος xat λίαν oa 1 ᾿Ξ 

εὐτυχὴς, ἀχούων με va τοῦ ἀφηγοῦμαι εἰς μίαν ὥραν τὴν 
« ἱστορίαν πεντήχοντα ἐτῶν. 

«Πῶς ἤθελον νὰ ἦτο κανεὶς ὅστις νὰ τὰ ἐγνώριζε χαλά. ᾿Αλ- 

λὰ τὰ διηγήθην, ὅσον ἠδυνάμην. Tod εἶπον περὶ τοῦ ᾿Αγγλικχοῦ 
πολέμου, ἀνέφερα εἰς αὐτὸν περὶ τοῦ Φούλτωνος, περὶ τῆς 

ἐνάρξεως τῆς ἀτμοπλοΐας, τοῦ εἶπον περὶ τοῦ γηραιοῦ Σικὸτ 

χαὶ τοῦ Διάκσου. Tod εἶπον ὅλα, ὅσα μοὶ ἤρχοντο εἰς τὸν γοῦν 

περὶ τοῦ Μισσισιπῇῆ xat τῆς Νέας ᾿Ορλεάνης, τοῦ Τέξας 

nat περὶ τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδος, τῆς Κεντώχης. Kat 

φαντάσου, μὲ ἠρώτησε, τὶς ἦτο ὁ ἀρχηγὸς τῆς Δυτιχῆς 

Λεγεῶνος. Τοῦ εἶπον ὅτι ἦτο γενναῖός τις ἀξιωματιχὸς 
ὀνόματι Γκχρὰντ χαὶ ὅτι χατὰ τὰς τελευταίας μου πληροφορίας 

ἡτοιμάζετο νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸ ἀρχηγεῖόν του εἰς Βιχσθούργ. 

Τότε, «Ποῦ ἦτο τὸ Βιχσθούργ»; μὲ ἠρώτησε. Τὸ ἐσημείωσα 
χατὰ προσέγγισιν εἰς τὸν χάρτην᾽ ἦτο ἑχατὸν περίπου μίλια 

ὑπεράνω τοῦ γηραιοῦ Φρουρίου Αδαμς xat νομίζω ὅτι τὸ 
Φρούριον "“Adauc εἶχεν ἐρειπωθῆ ἤδη. «Θὰ εἶναι ἐν τῇ φυτείᾳ 

τοῦ Bix, εἰς τὸ Γῶλνοτ Χίλλ, εἶπε: Ὥ τὶ μεταθολή In 
Σοὶ λέγω, Ἴνγκαμ, ἦτον δύσχολον ἔργον νὰ συμπτύξω 

τὴν ἱστορίαν ἡμίσεος αἰῶνος ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἐχείνῃ μεθ᾽ 
ἑγὸς ἀσθενοῦς. Kat δὲν γνωρίζω τὶ τοῦ εἶπον---περὶ μετανα- 

στεύσεως AAL τῶν πρὸς τοῦτο μέσων---περὶ ἀτμοπλοίων, περὶ 

σιδηροδρόμων, περὶ τηλεγράφων,---περὶ ἐφευρέσεων xat Br- 

θλίων καὶ φιλολογίας,---περὶ λυχείων, καὶ περὶ [Γουὲστ 

IIdive xat τῆς Ναυτιχῆς Σχολῆς,--ὠαλλὰ μὲ τὰς μᾶλλον 
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Ata geen , A A e , bd , , A 9 , ἀλλοχότους διαχοπὰς τὰς ὁποίας ἠδύνατό τις νὰ ἀχούσῃ. 

Βλέπετε, ἧτο εἶδός τι Ροδινσῶνος Koodcou ἐρωτῶντος περὶ 
- - θέ 3 \ , κ᾿ ” , ! wy τῶν συσσωρευθέντων ἐπὶ πεντήχοντα ἕξ ἔτη ζητημάτων ! 

«᾿ ὐνθυμοῦμαι, ἠρώτησεν ὅλως ἀποτόμως, τὶς ἦτο τώρα ὁ 
ee eke Se 3 ΙΕ Ν +74 ~ τὰ 2 ’ ἐν € i , A Ilodedp0g; Kat ὅτε τοῦ εἶπον, ἠρώτησεν ἂν ὁ Γέρων 

"Αόθη ἦτο υἱὸς τοῦ στρατηγοῦ Βενιαμὶν Λίγχολν. Εἶπεν 

ὅτι συνήντησε τὸν γηραιὸν στρατηγὸν Λίγχολν, ὅτε ἦτο παι- 

δίον ἀκόμη αὐτὸς χατά τινα διαπραγμάτευσιν συνθήχης μετὰ 

τῶν ᾿Ινδῶν. Τοῦ εἶπον ὄχι καὶ ὅτι ὁ Πέρων ” Aby ἦτο éx 
ἹΚεντώχης ὅπως αὐτὸς, ἀλλὰ δὲν ἐγγώριζα νὰ τοῦ εἴπω ἀπὸ 

ποίαν οἰχογένειαν χατήγετο χαὶ ὅτι ἀνεδείχθη Ex μιχρῶν. 

«Hoye του, ἐφώνησεν ὁ Νόλαν. Xatow δι᾽ αὐτό. Διότι πάν- 

TOTE ἐφρόνουν ὅτι ὁ χίνδυνός μας ἐνέχειτο εἰς τὸ νὰ διατη- 

ρῶμεν τὰς κανονιχὰς ἐχείνας διαδοχὰς εἰς τὰς πρώτας οἶχο- 

γενείας». "Εϊπειτα τοῦ ὡμίλησα περὶ τῆς πρώτης ἐπισχέ- 
ψεώς μου εἰς τὴν Οὐάσιγχτων. Εἶπον εἰς αὐτὸν περὶ τῆς συναν- 

ΠΕ ΟΣ ῦ ἐξ Ὁ aN πὶ Kor , X¢ > τήσεως τοῦ ἐξ “Opeyxov μέλους τοῦ Κογκρέσου Χάρδιγκ. 

Tod ὡμίλησα περὶ τοῦ Σιμιθσόνιαν Μουσείου xat τῆς ᾽Ἔξε- 
~ δ] , 3 3 \ ~ of ’ A 

ρευνητιχῆής ᾿Εἰχστρατείας. “Extong περὶ tod Καπιτωλίου καὶ 

τῶν ἀγαλμάτων tou ἀετώματος, τῆς ᾿Βλευθερίας 

τοῦ ΚΚράοφορὸ χαὶ τοῦ Οὐάσιγκτων τοῦ ΤΠ χρήνου. 
Ἴνγχαῳ,, τοῦ εἶπον πᾶν ὅ,τι ἠδυνάμην νὰ ἀναμνησθῶ ἐξ ὅσων 

ἠδύνατο γὰ ἀποδείξουν τὸ μεγαλεῖον τῆς πατρίδος του καὶ τὴν 
Fd , τ = γχλλὸ δὲ ἡ ὃ θρ δ: 5 (ξ sai! ld 

εὐημερίαν της" ἀλλὰ δὲν ἡδυνήθην νὰ ἀνοίξω τὸ στόμα μου, 

ἵνα τοῦ εἴπω οὔτε μίαν λέξιν περὶ τῆς καταχθονίου ἐκείνης 

ἀνταρσίας ! 

«Τὰ ἤχουσε μὲ ἀνοιχτὸν στόμα καὶ τὰ ἀπήλαυσεν 
ὅσον δὲν δύναμαι νὰ σοὶ εἴπω. ᾿Απέθη ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον 

EX wee 3 , 3 , . cs αν, BX 

σιωπηλὸς καὶ ὅμως οὐδέποτε ἐσχέφθην ὅτι εἶχε χουρασθῆ ἢ 
9 , τ - ” , wn ’ 4 , 

amonxduct.. Tod ἔδωσα ποτήριον ὕδατος, ἀλλὰ μόλις 
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ἡτάριον, τὸ ὁποῖον a πλησίον χαὶ Pas 
" \ We 9 > > \ rs ᾽ = 

τος, ὅτι θὰ τὸ ἤνοιγεν εἰς τὴν κατάλληλον σελίδα, τὸ ὁποῖον 
A dA , nat ἔγινε. Hic τὸ κάτω ‘es 

Q Pa ὅς R- me On 
ae 

=P < τῷ Ne Cc R = R ae 

i 

ὃν σημεῖον. “Hyoyunétys ἐχεῖνος 
3 > 

habe wet ἐμοῦ : «ὐχαριστοῦμέν σε, Θεὲ, εὔσπλαγχνε 
Ά : 

λὰς Tia y παραθάσεις τῶν AY : 
‘ = \ ae PEN 6 IE Vv A »" , 

ψας ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ θαυμαστὸν ἔλεός Σου». χαὶ οὕτω μέχρι 
ΨΡ A — 

TOU τέλους τῇ / ¢ > téeXOc 
’ “δ 7 Ager . , Δα 

τοῦ αὐτοῦ" βιδλίου καὶ ἀνέγνωσα τὰς οἰχειοτέρας ἐμοὶ “λέ- 
Exel of ΗΝ les Es Mine ΠΤ ΠῚ 
SEtc,  LKETEVOUEY GE ες. DANS ANOVA, ἰγὰ GRKETYS xx 

-- Ἢ A / > ~ ε 

φυλάττῃς τὸν δοῦλον Σου, τὸν Πρόεδρον τῶν ᾿ΠΠνωμιένων 0 
s ~ A / \ 

ΠΠολιτειῶν καὶ πάσας τὰς “Ap 

τὰς προσευχὰς ταύτας ἐπὶ πεντήχοντα ἕξ ἔτη ἡμέ 

γύχταν. Kat ἔπειτα εἶπεν, ὅτι ἤθελε νὰ κοιμηθῇ. Μὲ ἔνευσε 

γὰ χλίνω πρὸς αὐτὸν, μὲ ἐφίλησε χαὶ εἶπε: «Διερ 

-᾿Αγίαν ΤΓραφήν μου, Δάνφορθ, ὅταν ἀποθάνω». Kat ἀπῆλθον. 

« ᾿Αλλὰ δὲν ser ὅτι a Pe τ pats του. ‘Koos- 

“ὦ 
5 Ἷ Q ee a 

Ὁ 
(ἢ Ce 

1 
| oe a RQ x τ, se > 

ἢ Pat 5 = ᾿ τ Q- 1 
Oo x R ey re) ω μόνον. 

γ- A , er er ς \ 9 “- Ἃ μὰ \ ‘ 

«Μετὰ μίαν ὅμως ὥραν, ὅτε ὁ ἰατρὸς εἰσῆλθεν εἰς ay ee 

τωνίσχον, εὗρεν ὅτι ὁ Νόλαν εἶχεν ἀφήσει thy 
Ὁ - 9 ” - = 

μειδιῶν.  Hxodtet χἄτι τι. σφιχτὰ εἰς τὰ el TOU. 

"Hto τὸ εἰς τὸν πατέρα. του amar σήμα τοῦ τάγματος 
Lien 

τῆς Σινσιννάτης. At Ἱερὰν Βίδλον του 
(«ἢ 

“oO 
τ ᾿] Ss = Ἔ mM — 

1 
= < 

* ees 1 τὶ Pisa cog ! " ἈΧι εξ οουξν EXEL ἩΌΝ x 
ν 

σημειώσει τὸ χωρίον: 
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~ AA 9 ’ - See 

«Νῦν δὲ χρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπουραγίου᾽ 
, \ 

ὑτοὺς ὁ Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι o7 oO [ῳ] (= = oped τ RX Q ῸΝ (Ss we a a R R 

ἡ Ts τσ μον 

ἢ ἐν τῇ ᾿Ορλεάνῃ διὰ νὰ μὴ 

εἶναι τὸ aloydg μου περισσότερον παρ᾽ ὅσον ὥφειλον νὰ 
9 3 2 

τὸ φέρω ; “Ac γράψῃ ἐπ᾽ αὐτῆς :-- 

@SIAINMOZL ΝΟΛΑΝ 

““Vaohoyayos τοῦ στρατοῦ τῶν ᾿Πνωμένων Πολιτειῶν. 

σ 

μου χαὶ τὴν ἀγαπῶ. ᾿Αλλὰ ὃ 

x 
~ ” Ν 

στήλην ἐν τῷ Φρουρίῳ “Adauc 
/ 

“" Hydanoe τὴν πατρίδα tov ὅσον οὐδεὶς ἄλλος 
9 4 39 ΄ 5 49 5 ‘ 5 , 

nyannoev αὐτήν, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἀπέβη 

ὀλιγώτερον ἄξιος αὐτῇ.,, 





SHMEIQSEILS 

Σελὶς 19--Θρῦλοι ὅτι ἔφερε ρανῖδας ᾿Ελ- 
ληνιχοῦ αἵματος. ᾿Ιδὲ ‘Iotoptayv τοῦ Μεγάλου Να- 
πολέοντος ὑπὸ ᾿Αδόλφου Θιέρσου, Προέδρου τῆς Polke 
χῆς Δημοχρατίας. [dod τὶ λέ ἐγει περὶ τούτου ὁ ἡμέτερος 
᾿Αλέξανδρος Σοῦτσος εἴς τι ἐκ τῶν ὡραιοτέρων αὑτοῦ 
ποιημάτων πρὸς τὴν Ἡλλάδα: 

, ev , «Διετήρει αἵματός Σου 
εἰς τὰς φλέθας του ρανίδα 
€ ὁ Νορσικανὸς ὁ ἔχων 
τὸν Τ᾽ αὔγετον πατρίδα. 
ee 

« 2! ¥ O εἰς μίαν μόνην ὥραν 
τὴν γῆν το ας---τὴν γῆν χάσας 

. - 

εἰς τοῦ Βατερλῶ τὴν χώραν.» 

Σελὶς 24--Φίλιππος Νόλαν. Εἰς ἕν διήγημα τὸ 
ὄνομα. τοῦ ἥρωος εἶναι ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων πραγμάτων 
πρὸς ἃ ὁ συ γγραφε εὑς ἔχει νὰ ἀσχοληθῇ. PO 8s ὄνομα τοῦ 
ἥρωος τῆς ἀνὰ χεῖρας διηγήσεως ἔπρεπε γὰ εἶναι οἰκεῖον εἰς 
τὰς ἃ Νοτιοδυτιχὰς [ολιτείας, χατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μπέρρ. 
‘O Hale πρὸς τοῦτο ἀγεπόλησε τολμηρὸν ᾿Αμερικανὸν, φο- 
γευθέντα ὑπὸ τῶν ᾿Ισπανῶν ἐν Τέξας. Td ἐπίθετον τούτου ἦτο 
Νόλαν, ἀλλὰ τὸ πρῶτον ba α διέφευγεν ἐ EX τῆς μνήμης τοῦ 
συγγραφέως. Kary τῇ πίστει ὑπέθεσεν ὁ Hale ὅτι ὁ rox i 
ματιχὸς οὗτος Νόλαν éxa αλεῖ το Στέφανος χαὶ Ἐξ αὐτοῦ ὠνό- 
Lace τὸν μυστηριώδη ἥρωά του Φίλιππον Νόλαν, τὸν ὁπ τὸ 
ἔπλασεν ξ ἔτι ὡς ἀδελφὸν τοῦ πρώτου. Εἶχε δὲ OS ἔγραψέ πο 
ἰσχυροὺς διὰ τὸ ὄνομα τοῦτο λόγους. Hic τούτων εἶναι ὅτι 
Στέφανος χαὶ Φίλιππος εἶναι ἀμφότεροι ἀπόστολοι, ἡ δὲ μή- 
τὴρ, HT τις ἤθε che χαλέσει τὸν ἕνα υἱόν της Σ᾽ τέφανον,πιθανῶς θὰ 
ἔλεγε τὸν ἕτερον Φίλιππον. ᾿Αλλὰ τὰ πράγματα διέψευσαν 
ὅλας τὰς ὑποθέσεις ταύτας, διότι ὡς ἀργότερον ἀπεδείχθη, 

ε 

nar ὁ πραγματιχὸς Νόλαν ἔφερε τὸ ὄνομα τοῦ Φιλίππου. 
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Σελὶς 24--«Σιδηρᾶ Ipocwxtcn. διευστηριῶδες 
πολιτιχὸν πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ἐκρατ εἴτο ἐν Bastt than κατὰ 

Λουδοδίχου XIV χαὶ τὸ ὁποῖον 
~ 

x 

Dekic do— Ky é€0vixbyv wviyua..... ΠΠανταχοῦ 
ὥς ἡ ̓ ϑλληνιχὴ πατρὶς ὑπέστη καίρια ball ματα ΄ E% 

/ eX | 
' Ὡς suaket ας τῶν TEXYWY τῆς διὰ τῆς ἀφομιοιώσεως ἰδίᾳ μετὸ τῇ 

i 

sévwy. Τὰ αὐτὰ δύνανται ve ἀναγραφῶσιν οὐχὶ μόνον 
A ~ , ~ ~ ~ 

περὶ τῆς παροικίας τοῦ Chapelle Grecque τ iS Ἰζορσιχῆς 
‘ = ~ > 55 \ ~ 

nai τῆς Νέας Σμύρνης τῆς Φλωρίδος, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν 
τ = 3 , ~ 

παροιχιῶν τοῦ Βουχουρεστίου, Σουλινᾶ, ᾿Ιασίου, Βουρλα- 
, ν cr laa , , 5 4 

tou, Βασσαραβίας, K oxi (66a, ἹΚροατίας, Οὐγγαρίαι χαὶ Cet 
, 75 5 ’ ~ ~ , \ > ~ = as , 

τόσων ἄλλων ἐν τῇ μεσημδρινῇ Pusstaz καὶ δυτιχῇ Evowzy, 

Σελὶς SO—EE χιλιάδες ᾿Αμεριχανῶν, ὡς εἶπεν ὁ φιλέλ- 
Λὴν πρόξενος τῶν ᾿νωμένων Πολιτειῶν George Hor ton, 
Fale τὴν at καθ᾽ ἕχαστον θέρος τὰς ᾿Αθήνας. 

Σελὶς 81--Π γ γραφικὴ θέσις ἐφ᾽ ἧς ὁρίζεται ἡ « A- 
et mn + ~ 

γατολὴν, ἐν ἦ Ear pie) ὁ Νόλαν, ἀνχαλογεῖ μὲ χορυφήν τινα 
τῶν ᾿Ανδεων, ἀπεράντου ὁροσειρᾶς τῆς Νοτίου ᾿Αμερικῆς. 

Σελὶς S1—® ρονῶ. ᾿Υ̓ ποτίθεται ὅτι ἀπόμαχος ἀξιω- 
ματοὺς τοῦ γαυτιχοῦ τῶν νωμ. Πολιτειῶν Φρειδερέχος 

απ 
σ bie nis 51 αὐ ϑηΝ Ηρ ἀνα" ( 

τήρησ ᾿Αχηθῶς οὐδεὶς ἀνέγνωσέ ποτ ᾽ ε τοιαύτην νεχρο- 
λογίαν ἐν ΡΞ «Κήρυχι», διότι οὐδέποτε ἐδημοσιεύθη. ὋὉ 

A 9 , / / ~ e A 

συγγραφεὺς ἐν τούτοις σὺ seis περισσότερα τοῦ ἑνὸς 
πρόσωτα, ἅτινα ἐπεδεθαίουν, ὅτι πράγματι ἀνέγνωσαν ταῦτα 
Méyet τοσούτου βαθμοῦ σφάλλει ἡ ἀνθρω πίνη μνήμη ! So 
eet is the human memory ! 

ς 51—’ Avatory. Μονόκροτον τοῦ Ναυτικοῦ τῶν 
i Woeose τὸ ὁποῖον ἀπωλέσθη χατὰ τὸ 1860, ἐν ὦ 
ἔπλεε πρὸς τὴν Κεντρώαν᾿ Αμεριχήν. Οὐδεμία λεπτομέρεια 
περὶ τοῦ ναυαγίου τοῦ πλοίου τούτου ἐγνώσθη ποτὲ, μμόνον 
γησιῶταί τίνες ἀνεῦρον 2 ya δοχὸν αὐτοῦ. Κατὰ τὸ θέρος τοῦ 
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1904 ἐ ἐξερευνητ a) ἐπιτροπὴ διηρε ξύνησε δι᾿ 
σίδας ἐφ᾽ ὧν ἴσως ἡ « ᾿Λγατολὴ» προσήῆρα 
σαν ὅμως ἱκανοποιητιχὰ ἀποτελέσματα 

. Σελὶς ὅ2--Μ άδισον. James Madison, Πρόεδρος 
τῶν Ἥνωμ. [Πολιτειῶν ἀπὸ τῆς 4ης Μαρτίου 1809 μέχρι 
τῆς 4ης Μαρτίου 1817. 

Σελὶς δὃ-- 66. Διοικητὴς ᾿᾽Α 
σώματος, χατὰ τὸ 1814. ἢ ὀλίγον 
cag τὸ Καπιτώλιον χαὶ τὰ δημόσια xc! 

Σιελὶς 58—Tdxeo χαὶ Τ᾿ ὥτδονς. Enc: 
᾿Αμεριχανῶν ἀξιωματιχῶν τοῦ Ναυτιχοῦ ἰδίᾳ. 

ι 
Gey. Aéy 

ΥὙγλιχοῦ. στρατιωτιχοῦ 
Bo ον πυρπολή- 

Σελὶς 53—Kata τὸ τέλος τοῦ πολέ Ὃ συγ- 
γραφεὺς ὑπαινίσσεται τὸν χατὰ τὸ 1812— 1514 βραχῆ 
πόλεμον τῶν Hywy. [Πολιτειῶν κατὰ τῆς ̓ Αγγλίας. 

ΣΙ ελὶξ᾽ 06— Kya τῶν ἹΚράουνσιελὸς. πιθανῶς ὁ 
Benjamin Crownshield, ὑπουργὸς τῶν Ναὺτιχῶν ἀπὸ 
τὸ 1814—1818. 

Σελὶς 53—Non mi ricordo. Κατὰ τὴν δίχην τῆς 
βασιλίσσης ἱκαρολίνας εἷς τῶν μαρτύρων ἦτο ᾿᾿Ιταλός. τις 
orn ρέτης ἐπὶ μαχρὸν παᾶραμρε -ίνας ἐν τῇ ὕπη ρεσίᾳ «ἧς Αὐλῆς. 
Ὁσάχις ὃ δὲ οὗτος ἐφέρετο εἰς ἀμήχανον θέσιν ἐκ τῶν ἐρω- 
τήσεων τοῦ διχαστοῦ ἡ ἀπάντησίς tou ἦτο: «Non mi 
ricordo» «δὲν ἐνθυμοῦμαιν καὶ ἡ φράσις αὕτη περιῆλθεν 
εἰς τὸ va εἰχονίζῃ μνήμην ἀνθρώπου, ὅστις προσφόρως 
προσποιεῖται ἄγνοιαν. 

Σελὶς δδ--- έφερσον. Thomas Jefferson, Πρόεδρος 
τῶν ᾿ΠΠ νωμένων [Πολιτειῶν ἀπὸ τὸ 1801—1809. 

Σελὶς δδ--Οἶχος τῆς Βιργινίας. Οἱ πρῶτοι πέντε 
ἸΠρόεδροι τῆς ᾿Αμερικανικής Συμπολιτείας χατήγοντο ἐκ 
Βιργινίας πλὴν τοῦ John Adams. 

Σελὶς O6-—M ὁργκαν. ἰχονιχὸν πρόσωπον. 
Σελὶς O/—Te εώργιος Οὐάσιγχτων. Δημίουρ γὸς τῶν 

“Hywy. Πολιτειῶν καὶ πρῶτος Πρόεδρος αὐτῶν. O Οὐά- 
σιγχτὼν παρέσχε πολυτιμοτάτας εἰς τὴν πατρίδα ατ 

> << 

> 
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ὑπηρεσίας ἢ ὀρθότερον ὑπῆρξε ὁ 5 πατὴρ τῶν Hvwu. 11ο- 
λιτειῶν. Buviorbent θερμῶς ἡ es τῆς ὅλης βιογραφίας 
τοῦ μεγάλου ἀνδρός. Χάριν τοῦ μικροῦ ᾿Ἑλληνόπαιδος 
ἀγαφέρω μόνον ἕν χαραχτη ριστιχκὸν ἐπεισόδιον τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας τοῦ «Κιγχινάτου τούτου τῆς Δύσεως» χαθ᾽ ὃ Bere 
ται, OTL ἀπέκοψεν οὗτος διὰ μιχροῦ πελέχεως τὴν μόνην ἐν τ 
κήπῳ τοῦ πατρός του ὑπάρχουσανμηλέαν. ᾿Ομιχρὸς Danaea 
(ὐάσιγχτων, ὅστις προώριστο μέαν ἡμέραν γὰ γείνῃ μυθικὸς 
ἥρως τῆς : χώρας του, δὲν ἀπέχρυψε τὴν ἐνοχήν του, ἀλλ᾽ εὖ- 
θαρσῶς εἶπε: «Δὲν δύναμαι γὰ εἴ: πω ἕν ψεῦδος") (I can not 
tell a lie). Tic ἐκ τῶν χατ᾽ ἰδίαν ἐξεταζόντων ἑαυτοὺς 
᾿λληνοπαίδων δὲν δύναται ve ἀρυσθῇ éx τούτου τὶ πρὸς 

‘ 

ὕφανσιν πραγματιχοῦ χαραχτῆρος; 

Σελὶς O7—Bé pa—K ρούζ. Πόλις τοῦ Μεξιχοῦ. 

Σελὶς δ8--Β ἐνεδιχτ ΓΑρνολ ὃ. ᾿Εἰπιφανὴς ἀξιω- 
ματιχὸς τῶν Ἥνωμ. []]ολιτειῶν χαὶ τελευταῖον xatac τὰς 
προοδότ τῆς. AD ̓ Αρνολὸ μετενό όησε πιχρῶς, ὡς ὥφειλε, διὰ τὴν 
προδοσίαν του, θνήσχων ὃ δὲ εἶπε: Ae me die in this old 
uniform in which I fought my battles. May God 
forgive me for ever putting on any other.» 

Lents 61—O Tivyxy ἢ Xo. Ναυτικὰ ὀνόματα 

: Σελὶς θ6--Παραγουάη. Δημοχρατία τῆς Νοτίου 
Λμεριχῆς. 
Σελὶς 66— Κάνι yy. Ὃ George Canning ἐγεννήθη 

ἐν Λονδίνῳ χατὰ τὸ 1770. *O συγγραφεὺς ὑπαινίσσεται ἐν- 
ταῦθα τὰς ἀγορεύσεις τ τοῦ δεινοῦ τούτου ρήτορος τῆς Βου- 
λῆς τῶν Κοινοτήτων χα ραδύτερον. ὑπουργοῦ τῶν “HEw- 
τεριχῶν. O Κάνιγγ, ᾿Ξ γγωστὸν, ἐπὶ πενταετίαν διηύθυνς 
τὰς τύχας τῆς πατρίδος του χαὶ παρέσχε τῇ ᾿Εἰλλάδι κατὰ 
τὴν ἐπανάστασιν πολυτίμους ὑπηρεσία 

Σελὶς θθ-ὠΟκξΜἭὀ Ἢ ᾿ωΩδὴ. τοῦ τελευταίου Ῥαψῳ- 
600». (Lay of the Last Minstrel τοῦ Walter Scott).. 
Ἢ ἐπίδρασις τοῦ Γῶλτερ Σιχὼττ, τοῦ πε ἰφαγοῦς ποιητοῦ 

\a τὰ ἔργα. τοῦ «ἢ ἧς «κυρίας τῆς Λίμνηςν, φαίνεται εἰς ὅ 



O ATATPIZ 107 

Edward E. Hale. «(Ἢ ᾿Ωδὴ τοῦ Τελευταίου Pabwdodn 
ἐδημοσιεύθη χατὰ τὸ 1805, παρίσταται δὲ ἐν αὐτῇ. ὅλη ἡ 
ρωμαντικότης χαὶ τὰ ἤθη χαὶ τὰ ἔθιμα τὰ ὁποῖα ἐπεκράτουν 
εἰς τοὺς ραψῳδοῦς τῆς ᾿Αγγλίας καὶ Σχωτίας. Ἣ πρωτό- 
τυπος ἁπλότης τῆς ἀρχαϊζούσης ᾿Αγγλικῆς ποιήσεως χαὶ 
ὅλη ἡ χάρις τῆς νεωτέρας εὕρηνται ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ, τοῦ 
ὁποίου ἡ ὑπόθεσις ἀνάγεται εἰς τὴν δεκάτην ἕχτην ἑχατον- 
ταετηρίδα. [Td ὅλον ποίημα φέρεται ὡσεὶ ἀπὸ τὸ στόμα ἀρχαίου 
ραψῳδοῦ, τοῦ τελευταίου τῆς φυλῆς καὶ διαιρεῖται εἰς ἕξ 
ραψῳδίας. Ὃ ἀτυχής μας Νόλαν ἔτυχε νὰ ἀναγνώσῃ éx 
τῆς πέμπτης ραψῳδίας, τῆς ὁποίας ἡ ὅλη  σχετικὴ παρά- 
γρᾶφος ἔχει οὕτω : 

Breathes there the man, with soul so dead, 
Who never to himself hath said, 

This is my own, my native land ! 
Whose heart hath ne’er within him burn’d, 
As home his footsteps he hath turn’d 
From wandering on a foreign strand? 

If such there breathe, go, mark him well ! 
For him no minstrel raptures swell; 

High though his titles, proud his name, 
Boundless his wealth as wish can claim,— 

Despite those titles, power, and pelf, 
The wretch, concentred all in self, 

Living, shall forfeit fair renown, 
And, doubly dying, shall go down 

To the vile dust, from whence he sprung, 
Unwept, unhonour’d, and unsung. 

O Caledonia ! stern and wild, 
Meet nurse for a poetic child! 

Land of brown heath and shaggy wood; 
᾿ Land of the mountain and the flood. 
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ι 
Fa ih tt age Be fia caters wi tae mle Bae wah a eee Riel oF oe, “Ξεσέρνε! μιὰ γεχρὴ χαρτιὰ μὲς τὲς χαρὲς τοῦ ἜΡΩΣ 

- , 

OT τιν ζωὴ Ἔρος civ "τοῦτο, 

"O ὦ 
ΩΝ x @o , τίτλους, μεγάλα πλούτη, 

M’ ὅλα τὰ πλούτη, τ᾿ ὄνομα ᾿χαὶ τὸν Ψωροχρυσό του, 
Ὃ δόλιος ὅλα ᾽σύναξεν εἰς τὸν ἐγωϊΐσμό του 
Kat χκαταστρέφ᾽ ἐν ὅσῳ ζῇ καὶ τὴν ὑπόληψίν του 
Ki’ ἅμα πεθάνῃ δύο φορὲς ξεφεύγει κ᾿ ἡ ψυχή του. 

’ coy € ᾽ Ἢ Ἢ yq δὲπ 
Δίχως τιμὲς καὶ δάκρυα na 

ὦ 5 υ να δὸ eee ὃ δὰ. eee 6 Ὁ δον ὁ ον es toes οἱοιό σον δυφιο πιο νκα δα ἃ σα δ᾽ ὁυδιδι ὦ νὰ 

Σελὶς 66—T etxuyta. (Tempest). “Ey τῶν τελειο- 
, 

τέρων ἔ ΠΣ τοῦ ᾿Σαιχσπείρου, ἐν ὦ τὸ. Σραματιχὸν xat τὸ 
5k ᾽ ᾿ , 

ἀλλόχοτον συνενοῦνται wel’ ὑψίστης χάριτος. 

M (ἢ vas σὺ RE, 

ταὶ I 

t. Νησοσυστὰς τοῦ ᾿Ατλαντιχὸῦ 
eigen στρατηγικὴν (θέσιν. μεγά- 

Ἤδη ἀγήχει εἰς τὴν Avy hay. . 

Bepuoida 
B. A. τῶν ᾿Αντιλλῶν ἀπὸτ 

ελὶς 68 Λόγοι τοῦ -Φ,λέσιερ, Hlechier Cer 
yoo [aa hoc ‘spony. 

x 

ς 

Σελὶς 090. -ΠΓουΐ aoe Neat or τῶν Δυτιχῶν ᾿Ϊνδιῶν. 

Σελὶς 170--Γ ὥρρεν ᾿ V arren). abe μικροῦ πλοίου 
τῶν ‘tlywu. Πολιτειῶν. Δὲν γνωρίζω χατὰ πόσον ἐπέτυ 
γὰ τὴρ ἥσω τὸ σχετιχῶς πρὸς τὸ πλοῖον τοῦτο. χαὶ τὴν θέσιν, 
τὴν ὁποίαν χαταλαμδάνουσιν αἱ κυρίαι, ὡραῖον λογοπαίγνιον 
τοῦ συγγραφέως. 

Σελὶς 71--Κυρία Χάμιλτον (Emma Lady 1761 
-- 1815). Επιφανὴς ᾿ΑΥγλὶς, ἐρωμένη τοῦ βουλευτοῦ Kago- 

\ 

rr 
ζω < 
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ρέδιλ ὑπ᾽ αὐτοῦ παραχωρηθεῖσα (argent comptant) 
εἰς τὸν θεῖόν του ουλλιέλμον Χάμιλτον, πρεσδευτὴν ἐν Νεα- 

ς ὁ Νέλσων, ὁ ἥρως τοῦ Τ' ράφαλγχαρ ἠσθάνθη 
ες Ἐἢ λὰ γε πρὸς αὐτὴν ἔρωτα, ὅτε διετέλει πρὸς φρούρη- 

ὃν ὁ τ ; Νεαπόλεως. Ἣ κυρία Χάμιλτον ἐχτά- 
χτὼς ὡραία, v οτρ χφὴς, διαχυτιχὴ χαὶ ἀοιδὸς ἐθεωρεῖτο 
δικαίως ἐν es όλει ὡς ἀπαραίτητον κόσμημα εἰς πᾶσαν 
ἀριστοχρατιχὴν συναναστροφήν. 

Σελὶς 74—«’louvioun (Junius). Τεσσαρ 
PEG πολιτιχαὶ ἐπιστολαὶ δημοσιευθεῖσαι κατὰ τὸ 
χχὶ τ 

~ 

οντὰ τέσσα- 1%, σ 

1789. "τ 

χὶ τῶν ὁποίων ον ἴπαι ὁ συγγραφεύς. 

Σελὶς τό--Κατὰ θάλασσαν y μογομαχίας. Τοιαῦ- 
ins Auks eo. - . ' ws a Ὁ as ᾿ a ται συρράξεις ἐς ἑνὸς. Ἀμερικανικοῦ nat ἑνὸς ᾿Αγγλιχοῦ 

πλοίου συνέδησαν πολλαὶ χατὰ τὸ 1812—1814, δώσασαι 
ὑπερτάτην φήμην εἰς τὸ ᾿Αμερικανικὸν Ναὺτιχόν. 

Σελὶς 77---]] 6 ote 6. Ὃ πλοίαρχος ΠΠ}όρτερ ἦτο ὁ πα- 
THe τοῦ ἐπιφανεστάτου ᾿Αμεριχανοῦ γαυάρχου Ἰ]όρτερ, ὅστις 
διηύθυγε τὸν ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Μεξικοῦ στόλον τῆς Συμ- 
πολιτείας, ὅτι τὸ ἀνὰ χεῖρας ἔργον ἐγράφετο. 

Σελὶς 89--ΒὲΥὲλ EA ζερίδ. ᾿Αραθιχὴ λέξις = Χώρα 
, eed 

Φοινίχων᾽ πρὸς μιᾶς ἑκατονταετηρίδος ὡρίζετο δι αὐτή 
ἡ σὴ vs evi ᾿Αλγερία xat κἄπως ἀορίστως μέρη τῆς ἀρχαίας 
Νουμηὸ δίας. Σήμερον γίνεται χρῆσις τῆς λέξ 38005 Bg, ἢ 
ζερὶ ὃ πρὸς ὁρισμὸν χώρας λίαν ἀπομεμακχρυσμένης καὶ κε- 
χαλυμμένης διὰ μυθιχοῦ πως πέπλου. 

υὴ 

Oo 

π 
Σελὶς δ8ὁ--Φ ερνάνδο Ilo. Νῆσος ἐν τῷ. χόλπῳ τῆς 

Tovtvéac. ᾿Αρχαία ἰσπανικὴ χτῆσις 

Σελὶς 91- -λά-Π λάτα. ἸΙόλις τῆς ᾿Αργεντινῆς Δη- 
μοχρατίας. 

Σελὶς 9θ1--Μπουένος “Ad pec. Πρωτεύουσα τῆς ᾿Δρ- 
γεντινῆς. 

Dedric 9P2—"Hyete ἴδει. τορος 
‘H. 9 , oh a ἘΠ > On PSs A 

ἀπάντησις AUTH TOU ᾿ἰνγχαμ, εἰναι OAWS ATYETOG καὶ 
ἐπενοήθη σχοπίμως ὑπὸ αὐτοῦ, ἵνα ἀπομαλρύνῃ τὰς 
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σχέψεις τοῦ Νόλαν 1 περὶ τοῦ ΤΕ δ. τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀποσπα- 
σθῇ τοῦ Μεξιχοῦ χαὶ ἦτο, ὡς καὶ ἤδη εἶνε, μέρος τῶν ᾿Η͂νωμ.. 
ΠΠολιτειῶν. 

Σελὶς θὅ----Ἢ Διάστερος (stars and stripes). 
Thy σημαίαν ταύτην υἱοθέτησεν τὸ ἐθνοσυμθούλιον τῆς ᾿Α- 
μεριχκανικῆς Συμπολιτείας κατὰ τὴν 14ην ᾿Ιουνίου 1777. 
Ἕκαστος ἐπὶ τῆς σημαίας ταύτης ἀστὴρ συμθολίζει καὶ μίαν 
πολιτείαν (state)’ ἤδη ἐπ᾽ αὐτῆς ὑπάρχουσι 47 ἀστέρες. 

Σελὶς 90--ἕπιτ υχὼν Μπέρρ. ᾿Ὑπάρχουσι θρῦλοι St: 
ὁ Μπὲρρ ἐσκόπει νὰ δημίου ργήσῃ ἀνεξάρτητον πολιτείαν 
εἰς τὰ Νοτιοδυτικὰ μέρη τῶν “Hywy. [Πολιτειῶν. 

Σελὶς 017---«Τσεΐζαπήκν. ᾿Αμεριχανικὸν δίχροτον ἡττη- 
θὲν χατὰ τὸ 1807 ὑπὸ τοῦ ᾿Αγγλιχκοῦ πλοίου «Λέοπαρδ». 
Ὃ κυθερνήτης τοῦ «Τ᾽ σεζαπὴχ» Μπάρρον εἰσήχθη εἰς ᾿δί- 
χὴν, διότι εἶχεν ἀμελήσει τῆς προπαρασχευῆς τοῦ πλοίου 
χαὶ ἀπελύθη τῶν τάξεων τοῦ γαυτιχοῦ ἐπὶ πενταετίαν. 

Σελὶς 07---Μοὶ διηγήθη πῶς ὁ ἐξάδελφός του 
ἀπέθανεν ἐκεῖ. Νεαροὶ συγγραφεῖς ἕν παρατηρήσωσιν, 
ὅτι ὁ Νόλαν ὁτὲ μὲν καλεῖται ἀδελφὸς, ὁτ ὁτὲ δὲ ἐξάδελφος τοῦ 
πραγματιχοῦ. Abt τῇ εἶναι ἡ μία τῶν μικρῶν παρ ae 
εἰς ἃς εὐκόλως ὁ ἀπόμαχος ἀξιωματιχὸς Ἴνγχαμ θὰ περιέ 
πίπτεν, ὡς μὴ ἀποδλέπων εἰς ἐπουσιώδεις λεπτομερείας. 

Σελὶς 98--Γουὲστ Πόϊντ Ν. VY. ᾿Οχυρὸν φρούριον 
ἐν ὦ λειτουργεῖ ἡ Στρατιωτιχὴ. Σχολὴ τῆς Συμπολιτείας. 

Σελὶς 9009--Πέρων “Abn (1809—1865). Οὕτως ἐχα- 
λεῖτο ὑπὸ τοῦ ᾿Αμεριχανιχοῦ λαοῦ ὁ λατρευτὸς ΠΙρόεδρος 
τῆς Συμπολιτείας χαὶ ἐλευθερωτὴς τῶν Μαύρων, ᾿Αθραὰμ. 
Λίγχολν. Ἢ βιογραφία τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρὸς, ὅστις 
ἀνεδείχθη ἐχ τῶν σπλάχνων τοῦ λαοῦ, δειχνύει πρα- 
χτιχώτατα τὶ δύναται πᾶσα ἰσχυρὰ καὶ εὐγενὴς θέλησις va 
χατορθώσῃ. ᾿Ενθυμοῦμαι τὶ μὲ ἐδίδασχε ὁ σεθαστός μοι 

χαθηγητὴς Louis Giroux περὶ τῆς πατριχῆς οἰκίας 
τοῦ Λίγχολν. « ᾿Βστερεῖτο, ἔλεγε, αὕτη δαπέδου χαὶ εἰς τὸ 
μέσον αὐτῆς ἐκαίοντο πρὸς θέρμανσιν δάδες χαὶ ξύλα. Καὶ 
ease: ἡ πενιχρὰ αὕτη οἰκία, ἐν ἧ ἐγεννήθη ὁ OOS ἥτις 
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μᾶς. δίδει πληρεστατην (Seay τῆς ἁπλοΐχωτ τάτης ἀρχαίας 
ἑλληνιχῆς meats (αἴθειν), διχαιοῦται va θεωρῆται ἱερὸν 

, - - , . 

λατρείας τοῦ. ᾿Αμεριχανιχοῦ λαοῦν. “Hix τῶν ἀνωτέρω ἀπο- 
γώτερον διαφαίνεται, διατὶ ὁ ou γγραφεὺς σχετικῶς πρὸς τὸν 
Λίγχολν, θέτει εἰς τὸ στόμα τοῦ ἥρωός του τὸ ἀξίωμα τοῦ 

} , 

Ματσοίνη. 

Σελὶς 99. .Σ μιθσώνιαν (institute). ΠΕεριφανὲς μου- 
σεῖον ae Odacryxtwy μὲ θαυμασίας συλλογάς. 

ee pee ae Λίνγκολν. (1733-—1810). ‘Y- 
ράτηγος ἐν τῇ ἐθνοφρουρᾷ τῆς Μασσαχουσέτης. 

90--} δ Ὁ υφορὸ Ὄνομα ᾿Αμεριχανοῦ γλύπτου, 
δίως διὰ τὰ aes χαὶ ἀλληγορικὰ αὐτοῦ ἔργα. 

λ Rif “, 

Σελὶς. 09. Γχρήνου. Ὃ ἐπιφανέστατος τῶν ᾿Αμερι- 
χανῶν γλυπτῶν. ' 

, Σελὶς 99—T ay wa HG Σ erie Luveor Oy note 
co 6758. TO ἢ pa ἄσημον τοῦ τάγματο τούτου ἀπολχλειστι- 
χῶς ἀπευνξιωατοὶ εἰς ἀξ -ιωματιχοὺς, ates εἶχον μερισθῇ τοὺς 
αὐτοὺς κινδύγους ἡ πὰς αὐτὰς περιπετείας χαὶ στερήσεις 

Σελὶς 101—Mvyyuetov. Odseto ἤγειρεν ἔτι. τὸ yy 
μεῖον τοῦτο. 

MAPOPAMATA 

Ἔν τῇ 68 σελίδι παρελείφθη ὁ στίχος: 
4 

- 

«Ὃ δόλος ὅλα ᾿᾽σύναξεν εἰς τὸν ἐγωϊσμό tou» 

χαίτοι εἶναι βέδαιον ὅτι ὁ Νόλαν ἀνέγνωσε χαὶ τοῦτον χαὶ 
τότε sete πλέον. 

Τὰ λοιπὰ τυπογραφιχὰ λάθη ἀφίενται εἰς τὴν ἐπιείχειαν iy 
τοῦ ἀναγνώστου. 

Ley ὶς 89. ΠΙΕρὶ τῶν ἐν ᾿Αμεριχῇ ἡμετέρων Βρὰγχ, Bo- 
ρεγχὰρὸ, Moden χαὶ Μπάρρον θὰ Ss aa εἰς τὴν 
δευτέραν ἔχδοσιν τοῦ ἔργου. 
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Περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Hale χΧριτικός τις ἐπάγεται εἰς τὴν 
«᾿Ἐπιθεώρησιν τῶν ᾿Επιθεωρήσεων) (Review of 
Reviews) τὰ ἑπόμενα: «The man withont a Country» 
demonstrated that America had a short story 
writer of the first rank» ὁ «(Λπατρις» ἀπέδειξεν ὅτι 
Ὧν, ow ae διηγηματογράφον πρώτης τάξεως. 

Εἰς τὸ πολύτομιον ἔργο ον («Βιόλιοθήχη τῆς ἀρίστης 
ἀρχαίας καὶ νεωτέρας Φιλολογίας» (Library of Mae ἱ 9 ¥ \ 

the world’s best Literature ancient and modern) 
εἰς ἣν ἔχει θησαυρισθῇ πᾶν ἀριστ τέχνημα τῆς xa ὅλου 
φιλολογίας, ἐπεφυλάχθη ἴδια τέρα τὸν «Απὶ 
γωνία. Hic τὸ σύγγραμμα. τοῦτο φ 
THS youre! hE τῆς ἠθικῆς ὅποι παρ ταν, ς χαὶ τῆς 
QLAOTATOHLAaS TOU EPYOU, TO O70 
μεταφράσω, μὴ . ἀναμετρήσας χαλῶς τὰς σμικράς μου δυνά- 
εἰς (But over and above its literary fascination, 

«The man without a Country» is surcharged with 
ethical significance. It is a beautiful allegory, 
showing the dire results of a momentary and 
heedless Japse from patriotism, and so preaching 
love of country’ it develops a lively sense of what 
it is te havea country to fight for, a land to love». 

Kiva: ἄξιον παρατηρήσεως τὸ ἑξῆς ἐν τῷ «Απάτριδι». 

O7 - 

Os Q-~ 

0 
Ἢ λέξις Πατρὶς, ἥτις ἐγχλείει τὸν πρὸς τὸν πατέρα σεδα- 
σμὸν διὰ τῆς ρίζης τῆς nal THY πρὸς THY μητέρα λατρείαν διὰ 
τοῦ γένους τῆς, ἐπαναλαμθάνεται εἰς πᾶσαν σχεδὸν σελίδα τοῦ 
μύκροῦ τούτου ἀριστουργήματος τοῦ πολλοῦ Hale. Θὰ 
ἔλεγέ τις ὅτι ἡ θεία αὕτη λέξις ὡς YAU ἘΠ φάσμα χαρτερίας 
χαὶ sw ψυχώσεως ἐπανέρχεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ἀνα- 

=) χαθὼς ἡ λέξις αἱμα τη OS 
A 

γγώστου τοῦ «@ Ar& 
(blood r) ἐπαναλαμ at διήχει ὡς ἐρυθβὰὺ γήρμα εἰ J ἦν ‘ law . [> 1 . is S 

τὸ τελειότατον δρᾶμα τοῦ Σιαιχσπείρου τὸν « Méxé c 6». 
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Kat διὰ τὴν πατρίδα ἐκεί" γὴν, ἥτις πρώτῃ συνέλαδε τὴν 
ἰδέαντοῦ καλοῦ, 0, τὴν ἰδέαν τῆς ἐλ key ε ρίας" διὰ τὴν πα- 

> ‘es , ΝΕ τὸ - e A 

τρίδα He ις ἤνοιξε τὰ στ ἤθη τῆς χαὶ ἐφύλαξεν εἰς ταῦτα ὡς καὶ 
᾽ “, έ “- Se -ρ > 

εἰς τοὺς ῥυθούς τῆς ἀχόμη τ ὁσα WYN εἴα τῆς δόξης τῆς, ἵνα St 
i ὧν παραδώσῃ εἰς ἡμᾶς, τὰ ταπεινὰ τέχνα της ἰσχὺν με- αὖτ 

γαλειτέραν τῶν ὑραχιόνων μὰς διὰ τὴν πατρ 
ε \ 9 

ὁ αἱ 
\ 

a τς R ΠῚ « R Ir 5 kt @ J 
R R JS 3-5 = Os oO QR SD Pad ς 

τῇ ᾿Ιουδαίᾳ᾽ διὰ τὴν ᾿Βλλάδα, τὴν ὁποί. 
Ϊ 

᾿ , "ὦ See a , a 

οίας AUTWY “τ -Ξ- τόσοι ἄλλ οἱ ἠγάπησαν περισσότερον τῆς 
διὰ τὴν λλάδα δι᾽ > \ δ 5 δος χαὶ ἐξηλλήνισαν τὰ ὀνόματά των 

A ei? 

ἣν ὁ lees ἥρως Δάνια ἀγεφώνησεν ἐν Πέτα : «ἐπεθύμουν, 
ἐὰν ἐπιζήσω, νὰ γίνω Toatxts πολίτης τῆς χώρας ταύτης» 
. - ᾿ A fouls ev + nN \ ~ 

ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ξένην ὔλληνες ἂς μὴ λησμονῶμεν τὸν ὅρ- 
ς 

χον, τὸν ὁποῖον ὁ ποιητὴς Ματσοῦχας ἔγραψεν: 

~~ 

Ορχίζομαι ve un σὲ λησμονήσω 
Ποτέ, ποτέ, Ἰατοίδα wou γλυχειὰ 
Kv ἂν μαχρυά σου, θὰ γυρίσω 
Μόλις μὲ χράξῃς ἀπ᾽ τὴν ξενητειά. 

\ 

~ 

Δὲ σὲ ξεχνῶ στὰ πέρατα τοῦ χόσμου 
“Ὅπου xt’ ἂν πάω. ἐσένα ἔχω στὸ vou 
Kat κλείω wes’ τὴν καρδιά μου 
Kv’ ἔχω ᾽μπρ 
“Eva κομμάτι τοῦ γαλάζιοῦ σου οὐρανοῦ. 

~ 

Χύνω γιὰ Σέ, γιὰ Σέ, tov ἵδρωτά wou 
Tod πόνους καὶ τὰ ῥάσαν᾽ ἀψηφῶ 
Μὲ μιὰν ἐλπίδα στ᾿ ἅγια χώματά wou 

\ \ ἘΦῸ \ ~ Ta πατριχά, νὰ ζήσω, vk ταφῶ. 

Catee Πατρί 0c, σὰ γυρίσω els pee χαῖρε, σὰ γυρίσω 
\ 3 ~ ~ te A 

αἱ y Cevytera 
΄ < mM * 

nn 

Ἐ9 ~ - Ss xs R Poa) <> C0?) 
2 Rs yy Ss co τ: x R “3 ΟΣ 
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